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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão oficial 
de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP). 

O Suplemento da Revista Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo é parte integrante da Revista da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo e publica artigos nas 
áreas de saúde como enfermagem, fisioterapia, educação 
física, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, far-
macologia, entre outras).

Trata-se de uma publicação trimestral indexada no LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
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EDITORIAL

Prezado Leitor,

Prezado Leitor,No final do século XIX a industrialização e crescente urbanização 

provocaram grandes mudanças nos hábitos de vida da população mundial, tendo 

como resultado  um aumento do sedentarismo, estresse e alimentação rica em gordura 

saturada, aumentando também o controle sobre as doenças infectocontagiosas. 

Em resposta a este estilo de vida, as doenças cardiovasculares passaram a ser 

a principal causa de morte no mundo ocidental, demandando novas formas de 

prevenção, intervenção, tratamento e manutenção da saúde cardiovascular.

No percurso entre a Promoção da saúde e a Prevenção de doenças de uma 

população, faz-se necessário considerar o indivíduo de forma holística e não 

apenas um recorte de determinada doença. As diversas áreas da saúde, integram 

assim seus conhecimentos, buscando desenvolver a melhor estratégia de cuidado, 

respeitando as particularidades de cada pessoa.

Esta 4º edição reúne trabalhos realizados na Medicina, Nutrição, Odontologia e 

Psicologia, abordando preditores clínicos, gasto energético e composição corporal de 

determinada população, bem como estratégias para redução de infecção, estresse, 

mediação e abordagem psicológica além de novas estratégias de  tratamento das 

mais diversas doenças cardiovasculares.

Agradecemos a todos que contribuíram com seus saberes para que tenhamos 

novos olhares para antigas questões.

Desejamos a todos uma excelente leitura e um final de ano próspero. Boas festas!

Departamento de Psicologia 

Adriana Araújo de Medeiros

Jennifer de França Oliveira Nogueira

Karla Fabiana B.S.F. Carbonari
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PREDITORES CLÍNICOS PARA DIAGNÓSTICO DE INFARTO 
AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES 

COM DOR TORÁCICA ATÍPICA

CLINICAL PREDICTORS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DIAGNOSIS IN 
PATIENTS WITH ATYPICAL CHEST PAIN

RESUMO
Introdução: A avaliação da dor torácica é fundamental para o diagnóstico de infarto 

agudo do miocárdio (IAM). Contudo, a apresentação com dor torácica atípica dificulta o 
diagnóstico, e há pouca informação disponível sobre preditores clínicos de anamnese 
associados ao diagnóstico de IAM nestes pacientes. Objetivo: Avaliar as variáveis clí-
nicas da anamnese associadas ao diagnóstico de IAM em pacientes com dor torácica 
atípica. Métodos: Foram avaliados 1.062 pacientes e excluídos 226 (21%) por dor típica 
(definitivamente anginosa [A]). Foram incluídos 836 (79%) pacientes com dor torácica 
atípica (provavelmente anginosa [B], provavelmente não anginosa [C] e definitivamente 
não anginosa [D]). Os preditores para IAM foram identificados por regressão logística 
multivariada. Resultados: A idade média foi de 61 (±14) anos e a dor considerada B, C e 
D em 57%, 41% e 2% dos pacientes, respectivamente. O diagnóstico de IAM ocorreu em 
285 (34%) pacientes. As variáveis independentes associadas ao diagnóstico de IAM foram: 
sintomas >20 minutos (odds ratio [OR] 2,50; intervalo de confiança [IC] 95% 1,59-3,92; 
p<0,001), idade >60 anos (OR 2,20; IC 95% 1,62-2,99; p<0,001), diabetes (OR 1,46; 
IC 95% 1,05-2,02; p=0,023), tabagismo (OR 1,51; IC 95% 1,08-2,13; p=0,016) e doença 
arterial coronariana (DAC) prévia (OR 0,60; IC 95% 0,43-0,83; p=0,003). Conclusão: Em 
pacientes com dor torácica atípica, sintomas >20 minutos, idade >60 anos, diabetes e 
tabagismo constituíram-se em preditores independentes para IAM, enquanto a DAC prévia 
apresentou associação inversa. 

Descritores: Infarto Agudo do Miocárdio; Dor Torácica; Diagnóstico; SÍndrome Coro-
nariana Aguda. 

ABSTRACT
Introduction: Chest pain assessment is essential for the diagnosis of acute myocardial 

infarction (AMI). However, presentation with atypical chest pain makes diagnosis difficult 
and there is little information regarding clinical predictors of anamnesis associated with 
AMI diagnosis in these patients. Objective: To evaluate the clinical variables of anamne-
sis associated with AMI diagnosis in patients with atypical chest pain. Methods: 1,062 
patients were assessed and 226 (21%) were excluded due to typical pain (definitely 
anginal [A]). We enrolled 836 (79%) patients with atypical chest pain (probably anginal 
[B], probably nonanginal [C] and definitely nonanginal [D]) were included. Predictors 
of AMI were identified by multivariate logistic regression. Results: The mean age was 
61 (±14) years and pain was classified as B, C and D in 57%, 41% and 2% of patients, 
respectively. AMI was diagnosed in 285 (34%) patients. The independent variables as-
sociated with AMI diagnosis were: symptoms >20 minutes (odds ratio [OR] 2.50, 95% 
confidence interval [CI] 1.59-3.92, p<0.001), age >60 years (OR 2.20, 95% CI 1.62-2.99, 
p<0.001), diabetes (OR 1.46, 95% CI 1.05-2.02, p=0.023), smoking (OR 1.51, 95% CI 
1.08-2.13, p=0.016) and previous coronary artery disease (CAD; OR 0.60, 95% CI 0.43-
0.83, p=0.003). Conclusion: Among patients with atypical chest pain, symptoms >20 
minutes, age >60 years, diabetes and smoking were independent predictors for AMI, 
whereas prior CAD had an inverse association.

Keywords: Myocardial Infarction; Chest Pain; Diagnosis; Acute Coronary Syndrome.
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INTRODUÇÃO
A dor torácica aguda corresponde à cerca de 6% de 

todas as visitas aos departamentos de emergência, sendo 
uma das principais causas de procura a estes serviços.1,2 

Embora menos da metade dos pacientes admitidos com dor 
torácica  recebam diagnóstico de infarto agudo do miocárdio 
(IAM), este permanece como uma das principais causas 
de morte no Brasil, sendo responsável por 7,4 milhões de 
óbitos no mundo, anualmente.2,3

O IAM têm duas apresentações, o IAM com supradesní-
vel do segmento ST (IAMCST) e o IAM sem supradesnível de 
ST (IAMSST). O diagnóstico de IAM é feito de acordo com os 
critérios da Quarta Definição Universal de IAM.4 

A avaliação inicial do paciente é feita através do qua-
dro clínico, exame físico, realização do ECG e dosagem de 
marcadores de lesão miocárdica. O diagnóstico de  IAMCST 
não deve aguardar o resultado dos exames laboratoriais, 
portanto o diagnóstico precoce depende exclusivamente 
de parâmetros clínicos, como avaliação da dor torácica e 
do ECG para indicar o tratamento.3,5

O espectro de apresentação do IAM é amplo e nem 
sempre se faz através de sintomas típicos. A apresentação 
com dor torácica atípica corresponde à 49-60% das admis-
sões por dor torácica e até à 30% nos pacientes com diagnós-
tico de IAM e, portanto, não se deve descartar a possibilidade 
de doença isquêmica, especialmente em populações de 
pacientes do sexo feminino, idosos, diabéticos e indivíduos 
com diagnóstico de doença renal crônica, especialmente 
dialíticos, uma vez que apresentam maior mortalidade e, 
frequentemente, acometimento multiarterial. Nestes pacien-
tes, sintomas denominados equivalentes isquêmicos como 
dispneia, fraqueza, sudorese e náuseas, mesmo na ausência 
de dor, podem ser apresentações clínicas de IAM.1,2,6–10

Apesar de prevalente, pouco se tem estudado sobre 
o impacto da apresentação com dor torácica atípica, bem 
como sobre sua influência no diagnóstico e prognóstico do 
IAM.  Em nosso meio, Rodrigues et al.11 avaliaram o impacto 
do tipo da dor torácica no tempo porta-balão (TPB) em 143 
pacientes admitidos com IAMCST. A apresentação com dor 
torácica atípica (tipo provavelmente anginosa ou provavel-
mente não anginosa) de acordo com o estudo Coronary 
Artery Surgery Study (CASS),12 foi associada a aumento do 
TPB com odds ratio (OR) 2,82; (intervalo confiança [IC] 95% 
1,26-6.28; p=0,011) em comparação a pacientes com dor 
torácica típica (definitivamente anginosa). 

Entretanto, não encontramos em nossa revisão bibliográ-
fica estudos que avaliaram as variáveis clínicas de anamne-
se associadas ao diagnóstico de IAM em pacientes com dor 
exclusivamente atípica, o que representa importante desafio 
clínico para os profissionais que trabalham em serviços de 
emergência.2 O objetivo deste estudo foi avaliar os preditores 
clínicos da anamnese associados ao diagnóstico de IAM, 
especificamente em pacientes com dor torácica atípica. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional realizado no Centro 

de Dor Torácica (CDT-HB) do Hospital de Base de São José do 
Rio Preto. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (FAMERP), de acordo com a declaração 

de Helsinki de 1995, sendo aprovado sob o parecer de nú-
mero 0040/2008. O referido comitê dispensou o presente 
estudo da necessidade de consentimento informado, pois 
nenhuma intervenção clínica ou farmacológica ou qualquer 
tipo de tratamento experimental foi realizado, tão somente 
as medidas diagnósticas e terapêuticas preconizadas pelas 
diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e guidelines 
internacionais. 

Foram avaliados 1.062 pacientes de um banco de dados 
prospectivo do CDT-HB, de julho de 2012 a fevereiro de 2014. 
No CDT-HB a avaliação da dor torácica é realizada pelo proto-
colo CDT-B7.7 (Figura 1) modificado do protocolo original de 
Rodrigues et al.13 Este protocolo avalia os pacientes de acordo 
com o tipo de dor torácica apresentada e o eletrocardiograma 
(ECG) inicial e seriado, sempre seguido da avaliação global 
de probabilidade dos sinais e sintomas serem devidos a 
síndrome coronariana aguda (SCA) secundária a doença 
arterial coronariana (DAC), modificado de Braunwald et al.14 

O referido protocolo incorpora os conceitos exigidos para 
o diagnóstico de IAM segundo os critérios recomendados 
pela Quarta Definição Universal de IAM, com avaliação de 
elevações de troponina T cárdica ultrassensível (TnT-US), de 
quinta geração (Roche STAT), acima do percentil 99% do 
limite superior da normalidade (LSN=14ng/L) e a presença 
de variação (delta) significativa do biomarcador associa-
do ao quadro clínico, alterações eletrocardiográficas e/ou 
exames de imagem.4 

As informações que compõe o referido banco de dados 
foram extraídas da ficha de atendimento eletrônica exclusiva 
para dor torácica utilizada rotineiramente em nosso serviço e 
programada para análise das variáveis clínicas e determinação 
automática da probabilidade de SCA. Além disso, a ficha é 
capaz de identificar elevações da TnT-US acima do LSN e 
calcular a presença ou ausência de variações significativas 
(delta absoluto de troponina). A ficha possui função inteligente 
semelhante a um aplicativo e no final do preenchimento é 
capaz de identificar automaticamente os critérios de IAM se-
gundo a definição de IAM e sugerir o diagnóstico que sempre 
deve ser confirmado clinicamente pelo médico plantonista e 
por um consultor cardiologista. A classificação da dor torácica 
foi feita de acordo com o estudo CASS:12 

Definitivamente anginosa: dor ou desconforto retroesternal 
ou precordial, geralmente precipitada pelo esforço físico, 
podendo irradiar para o ombro, mandíbula ou face interna 
do braço, com duração de alguns minutos, e aliviada pelo 
repouso ou nitrato em menos de dez minutos; 

Provavelmente anginosa: possui a maioria, porém não 
todas as características da dor definitivamente anginosa; 

Provavelmente não-anginosa: têm algumas poucas ca-
racterísticas da dor definitivamente anginosa, não apresen-
tando as demais, principalmente a relação com o esforço. 
Os sintomas denominados equivalentes, como diaforese e 
dispneia sem dor torácica, são incluídos nesta classificação;

Definitivamente não anginosa: não possui nenhuma das 
características da dor definitivamente anginosa, principal-
mente a relação com o esforço, embora possa se localizar 
na região precordial ou retroesternal. 

A análise dos ECGs foi realizada por dois cardiologistas 
independentes. Foram incluídos 836 (79%) pacientes com dor 
torácica considerada atípica (provavelmente anginosa [B], 
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Figura 1. Protocolo de Dor Torácica (B7.7) utilizado no Centro de Dor Torácica (CDT) do Hospital de Base de São José do Rio Preto.
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provavelmente não anginosa [C] e definitivamente não angi-
nosa [D]), e excluídos 226 (21%) pacientes com dor torácica 
típica (definitivamente anginosa [A]). 

Análise estatística
Foi avaliada a relação entre as variáveis clínicas da anam-

nese e o diagnóstico de IAM. Para tal, foram realizadas as 
análises de regressão logística univariada e multivariada, a 
fim de estabelecer associação entre a apresentação da dor 
torácica atípica e o diagnóstico de IAM. 

As seguintes variáveis com p <0,15 na análise univariada 
e/ou com relevância clínica foram incluídas no modelo multi-
variado: idade > 60 anos, sexo masculino, história prévia de 
diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica, dislipide-
mia, tabagismo (nos últimos doze meses), antecedente familiar 
de DAC precoce, doença vascular extracardíaca prévia, DAC 
prévia documentada (composto por qualquer um dos seguintes: 
antecedente IAM ou angina estável ou estenose miocárdica 
≥50% documentada em coronariografia ou submetidos a 
intervenção coronariana percutânea [ICP] ou cirurgia de revas-
cularização do miocárdio [RM] prévias), duração dos sintomas 
>20 minutos e sintomas presentes na admissão hospitalar. 

A odds ratio (OR) e intervalos de confiança em 95% 
foram calculados para os preditores clínicos avaliados e os 
valores de p<0,05 foram considerados como estatistica-
mente significativos (bicaudais). Os dados foram analisados 
usando o software IBM SPSS statistical package versão 21 
(IBM Corporation, Armonk NY). 

RESULTADOS 
Dos 836 pacientes incluídos, o diagnóstico de IAM na 

sala de emergência foi feito em 285 (34%) pacientes, sendo 
205 (72%) com IAMSST e 80 (28%) com IAMCST. Os dados 
demográficos da coorte total e a comparação das variáveis 
entre pacientes com e sem diagnóstico de IAM são apre-
sentados na Tabela 1. 

A variável idade foi associada ao diagnóstico de IAM, 
tanto quando analisada como variável contínua, como quando 
categorizada, considerando idosos, indivíduos acima de 60 
anos. Houve maior proporção de pacientes com diabetes e 
DAC prévia. Da mesma forma, observou-se maior proporção 
de pacientes com sintomas prolongados (>20 minutos) no 
grupo que recebeu diagnóstico de IAM.

Não houve diferença estatisticamente significante, na 
análise univariada, quanto ao gênero, presença ou não de 
sintomas na admissão, história prévia de hipertensão arterial, 
dislipidemia, antecedente familiar de DAC precoce, doença 
renal crônica, ou doença vascular extracardíaca (DVEC), de-
finida como acidente vascular encefálico ou aterosclerose 
periférica oclusiva prévia. Nesta coorte de pacientes com dor 
torácica exclusivamente atípica, o relato de dor semelhante 
ao quadro isquêmico prévio não foi estatisticamente diferente 
entre os dois grupos. Como era de se esperar, houve maior 
proporção de pacientes com dor provavelmente anginosa no 
grupo de pacientes internados com IAM, assim como menor 
percentual de pacientes com dor provavelmente não anginosa. 

Tabela 1. Dados demográficos e características clínicas basais dos pacientes com sintomas atípicos.

Coorte total 
836

Sem IAM 
551 (65,9%)

Com IAM 
285 (34,1%) Valor p

Idade (anos) 61,2 ± 13,9 59,5 ± 14,0 64,6 ± 13,1 <0,001

Idade >60 anos 429 (51,3) 252 (45,7) 177 (62,1) 0,001

Sexo masculino 475 (56,8) 306 (55,5) 169 (59,3) 0,298

Sintomas na admissão 399 (47,7) 267 (48,5) 132 (46,3) 0,557

Sintomas >20 min. 696 (83,3) 439 (79,7) 257 (90,2) <0,001

Hipertensão arterial 626 (74,9) 408 (74,0) 218 (76,5) 0,440

Dislipidemia 203 (24,3) 142 (25,8) 61 (21,4) 0,163

Antecedente familiar de DAC precoce 65 (7,8) 47 (8,5) 18 (6,3) 0,257

Doença renal crônica 43 (5,1) 24 (4,4) 19 (6,7) 0,152

Diabetes mellitus 245 (29,3) 148 (26,9) 97 (34,0) 0,031

Tabagismo 212 (25,4) 129 (23,4) 83 (29,1) 0,072

DVEC 49 (5,9) 33 (6,0) 16 (5,6) 0,827

DAC prévia 252 (30,1) 179 (32,5) 73 (25,6) 0,040

Angina pectoris prévia 78 (9,3) 58 (10,5) 20 (7,0) 0,098

IAM prévio 148 (17,7) 100 (18,1) 48 (16,8) 0,639

ICP prévia 114 (13,6) 84 (15,2) 30 (10,5) 0,059

RM prévia 46 (5,5) 29 (5,3) 17 (6,0) 0,673

Semelhante ao quadro isquêmico prévio 142 (17,0) 86 (15,6) 56 (19,6) 0,140

Provavelmente anginosa 475 (56,8) 269 (48,8) 206 (72,3) <0,001

Provavelmente não anginosa 342 (40,9) 268 (48,6) 74 (26,0) <0,001

Definitivamente não anginosa 19 (2,3) 14 (2,6) 5 (1,7) 0,470
Os valores são apresentados como média (± desvio padrão) ou percentagens. DCV (doença cardiovascular); DAC (doença arterial coronariana); DVEC (doença vascular extra-cardíaca); 
IAM (infarto agudo do miocárdio); ICP (intervenção coronária percutânea); RM (revascularização do miocárdio).
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A ocorrência de dor definitivamente anginosa entre pacientes 
com IAM foi muito infrequente (<2%), assim como esperado.

A análise de regressão logística univariada e multiva-
riada são mostradas na Tabela 2. Na regressão logística 
multivariada as variáveis independentes associadas a maior 
probabilidade de diagnóstico de IAM foram apresentação com 
sintomas >20 minutos, idade >60 anos, DM e tabagismo. 
A presença de antecedente de doença arterial coronariana 
(DAC) prévia foi associada inversamente ao diagnóstico de 
IAM, nesta coorte de pacientes com dor atípica.

DISCUSSÃO
A principal contribuição do presente estudo foi demonstrar 

e quantificar a influência dos preditores clínicos de anamnese 
associados ao IAM em pacientes com dor torácica ou apre-
sentação clínica exclusivamente atípica na sala de emergência. 
A presença de sintomas prolongados (>20 minutos), idade >60 
anos, DM e tabagismo foi associada a maior probabilidade de 
receber diagnostico de IAM, de acordo com a Quarta Definição 
Universal de IAM, nesta população.

A idade superior à 60 anos foi associada ao aumento 
de 94% na probabilidade de receber diagnóstico de IAM 
em comparação a indivíduos mais jovens com dor torácica 
atípica, o que sugere que a idade influencia significativamente 
a natureza da dor torácica.15,16 Segundo Cervellin et al.,15 até 
50% dos idosos com SCA têm apresentação atípica, como 
dispneia, náusea, diaforese, síncope ou dor em membro 
superior, pescoço ou abdome superior, ao invés de dor precor-
dial, apontando para a necessidade de uma maior vigilância 
quanto a caracterização da dor torácica neste grupo.

O DM foi prevalente (29%) em nossa casuística e asso-
ciado a aumento de 46% na probabilidade de diagnóstico de 
IAM. O DM está ao desenvolvimento de neuropatia e disfunção 
autonômica decorrente de lesão no endotélio vascular provo-
cada pelo distúrbio do metabolismo da glicose. Estas lesões 
podem alterar os limiares dolorosos e consequentemente, a 
percepção álgica referida pelo paciente. A isquemia miocár-
dica silenciosa é mais prevalente em pacientes diabéticos e 
pode ser a principal apresentação neste grupo de indivíduos. 
Em diabéticos de baixo risco a prevalência de isquemia 
silenciosa varia de 6 a 23%, podendo atingir 60% naque-
les de alto risco.17 Um estudo prospectivo18 avaliou 434.877 

pacientes com IAM e destes, 33% não apresentavam dor 
torácica na admissão hospitalar. Este grupo apresentou maior 
proporção de indivíduos diabéticos (32,6% versus 25,4%) 
em relação àqueles sintomáticos. Além disso, diabéticos 
foram menos diagnosticados com IAM, menos propensos 
a receber trombólise ou angioplastia primária (25,3% versus 
74,0%), e apresentaram maior mortalidade intra-hospitalar 
quando comparado aos pacientes com sintomas sugestivos 
de isquemia na apresentação (23,3% versus 9,3%, respectiva-
mente). Neste sentido, emergencistas devem estar atentos a 
presença desta comorbidade em pacientes com dor torácica 
atípica ou sintomas equivalentes na sala da emergência a 
fim de evitar perdas diagnósticas.

Em nosso estudo, a história de tabagismo estava presente 
em 25% dos nossos pacientes e apresentou associação 
independente com aumento de 51% na probabilidade de 
diagnóstico de IAM. O tabagismo é responsável pela geração 
de radicais livres e aumento do estresse oxidativo, sendo estes 
elementos centrais nos mecanismos patogênicos que condu-
zem à doença aterosclerótica.19Além disso, está associado 
ao desenvolvimento de disfunção endotelial, aumento da 
agregação e adesão plaquetária, ativação do sistema nervoso 
simpático e alterações metabólicas que desempenham papel 
prejudicial na resistência arterial e microcirculação, com 
consequente alteração do fluxo sanguíneo e diminuição da 
perfusão tecidual particularmente para o coração, cérebro e 
rins.20 Sugere-se, então, que estas lesões provocadas pelo 
cigarro poderiam predispor à apresentação com dor torácica 
atípica devido às alterações na microcirculação cardíaca, ao 
afetar a irrigação dos plexos nervosos deste órgão e, conse-
quentemente, a sensibilidade dolorosa referida pelo paciente.

A presença de dor prolongada foi outra variável clínica 
associada ao diagnóstico de IAM em pacientes com dor atípica, 
o que sugere haver importante relação entre a duração da dor 
e o diagnóstico de IAM. Segundo a I Diretriz de Dor Torácica na 
Sala de Emergência,10 a dor precordial no IAM classicamente 
apresenta duração superior a 30 minutos, enquanto que na 
angina instável, cessa em até 10 a 20 minutos. Ademais, a dor 
prolongada em repouso recebeu importância, segundo estudo 
de Silva et al.,5 que a relacionaram à desfecho desfavorável 
em pacientes sem elevação do segmento ST.  Contudo, há 
escassez de dados na literatura que estabeleçam associação 
entre a duração da dor e a sua forma de apresentação. 

Tabela 2. Regressão logística uni e multivariada. Preditores para diagnóstico de IAM em pacientes com dor torácica atípica.

Univariada Multivariada
Todos os Pacientes OR IC 95% Valor p OR IC 95% Valor p

Idade > 60 anos 1,94 1,45 – 2,60 <0,001 2,20 1,62 – 2,99 <0,001
Sexo masculino 1,17 0,87 – 1,56 0,298      
Diabetes mellitus 1,40 1,03 – 1,91 0,031 1,46  1,05 – 2,02 0,023
Hipertensão arterial 1,14 0,82 – 1,59 0,440      
Dislipidemia 0,78 0,56 – 1,10 0,163      
Tabagismo 1,34 0,97 – 1,86 0,072 1,51 1,08 – 2,13 0,016
Antecedentes familiar de DAC 0,72 0,41 – 1,27 0,259
DVEC 0,94 0,51 – 1,73 0,836
DAC Prévia 0,72 0,52 – 0,99 0,041 0,60 0,43 – 0,83 0,003
Sintomas >20 minutos 2,34 1,51 – 3,64 <0,001 2,50 1,59 – 3,92 <0,001
Sintomas presentes na admissão 0,92 0,69 – 1,22 0,557      
DAC (doença arterial coronariana); DVEC (doença vascular extra-cardíaca).

PREDITORES CLÍNICOS PARA DIAGNÓSTICO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES COM 
DOR TORÁCICA ATÍPICA

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2018;28(4):455-60



460

Em nosso estudo, a história de DAC prévia em pacientes 
com dor atípica foi considerada variável associada inversa-
mente ao diagnóstico de IAM, o que sugere que pacientes com 
este antecedente apresentam menor probabilidade de novo 
evento isquêmico quando seus sintomas atuais são atípicos e 
diferentes do quadro anginoso pregresso. Para suportar estes 
dados, observamos que a assertiva inversa é corroborada pelo 
quadro de probabilidade dos sintomas e sinais serem secun-
dários a SCA decorrente de DAC, preconizado por Braunwald 
et al.,14 que afirma que pacientes com histórico de DAC prévia 
e apresentação dolorosa sugestiva de isquemia e semelhante 
ao quadro isquêmico prévio apresentam alta probabilidade de 
diagnóstico de nova SCA. É importante salientar que apesar 
dos resultados observados, a avaliação de pacientes com 
DAC prévia deve ser sempre feita com extrema cautela e 
no caso de dúvida diagnóstica estes pacientes devem ser 
internados para estratificação diagnóstica adicional para evitar 
perdas diagnósticas. Além disso, este achado necessita ser 
reproduzido em estudos prospectivos subsequentes.

A prevalência de internação com diagnóstico de IAM 
de acordo com o critério proposto, em pacientes com dor 
atípica, foi elevada (34%) nesta população. Este achado 
pode possivelmente ser explicado em decorrência da sele-
ção de casos mais graves devido nosso serviço ser centro 
de referência direto para uma grande área de abrangência 

que compreende 102 municípios e mais de dois milhões 
de habitantes. Este achado sugere que pacientes com dor 
torácica atípica deveriam preferencialmente ser atendidos de 
forma padronizada e sistematizada, dentro de um protocolo 
de dor torácica rigoroso, a fim de evitar perdas diagnósticas.

LIMITAÇÕES
Trata-se de um estudo unicêntrico e observacional e, portan-

to, apresenta limitações inerentes a este tipo de delineamento. 

CONCLUSÃO 
Nesta população de pacientes com dor torácica atípica, 

a idade >60 anos, DM, tabagismo e dor prolongada >20 
minutos foram preditores clínicos independentes associados 
ao diagnóstico de IAM. O antecedente de DAC prévia foi 
associado a menor probabilidade de IAM em indivíduos com 
sintomas exclusivamente atípicos, porém a avaliação neste 
subgrupo sempre necessita de especial cautela.
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GASTO ENERGÉTICO E COMPOSIÇÃO CORPORAL 
NO PÓS-OPERATÓRIO DA CIRURGIA 

BARIÁTRICA E METABÓLICA

ENERGY EXPENDITURE AND BODY COMPOSITION FOLLOWING METABOLIC 
AND BARIATRIC SURGERY

RESUMO
Introdução: É importante reconhecer o comportamento do gasto energético em repouso 

(GER) e da composição corporal na cirurgia bariátrica e metabólica (CBM), a fim de que os 
tecidos corporais atinjam parâmetros adequados durante a perda de peso (PP). Objetivos: 
Descrever se houve correlação entre o GER pré-operatório (PROP) e a variação das medidas 
da composição corporal no pós-operatório (PO) da CBM entre gêneros e técnicas cirúrgicas e 
se essas variáveis estavam associadas à variação do GER no PO. Metodologia: Estudo clínico 
transversal, retrospectivo e descritivo, com 189 adultos submetidos à CBM que realizaram 
exames de bioimpedância e calorimetria no pré- e pós-operatório em até seis meses. Valor 
p<0,05. Resultados: Correlação positiva de maior GER PROP e PP; da mesma maneira com 
a massa gorda no duodenal switch; e massa livre de gordura no bypass gástrico em y de 
roux até o PO em um mês. Queda significativa do GER até o PO em seis meses relacionada 
positivamente à redução de massa muscular esquelética (MME). Foram propostas fórmulas 
preditivas da PP com base em variáveis avaliadas. Conclusão: O impacto da CBM no GER e 
seus componentes ainda não é claro e mais estudos sobre o tema precisam ser realizados 
para elucidar os mecanismos que envolvem o processo da perda e controle de peso na CBM.

Descritores: Cirurgia Bariátrica; Composição Corporal; Gasto Energético; Calorimetria Indireta. 

ABSTRACT
Introduction: It is important to recognize the behavior of resting energy expenditure (REE) 

and of body composition in metabolic and bariatric surgery (MBS) to allow body tissues to 
reach adequate parameters during weight loss (WL). Objectives: To describe whether there 
was a correlation between preoperative (PROP) REE and postoperative (PO) variation in body 
composition measurements of patients undergoing MBS between sexes and surgical tech-
niques, and whether these variables were associated with PO variation of REE. Methodology: 
Retrospective, descriptive cross-sectional clinical study with 189 adult patients undergoing 
MBS, with bioimpedance analysis and calorimetry testing in the preoperative period and up to 
six months into the PO period. P-value <0.05. Results: Positive correlation of higher PROP REE 
and WL; likewise in the case of fat mass after duodenal switch and fat-free mass after Roux-en-Y 
gastric bypass, up to 1 month into the PO period. Significant decrease in REE up to 6 months 
postoperatively, positively related to skeletal muscle mass (SMM) reduction. Predictive formulas 
of WL were proposed based on evaluated variables. Conclusion: The impact of MBS on REE 
and its components is still unclear and further studies on the subject need to be conducted to 
elucidate the mechanisms involved in the weight loss and control process in MBS.

Keywords: Bariatric Surgery; Body Composition; Energy Expenditure;  Indirect Calorimetry.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182804461-7

INTRODUÇÃO
A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal em uma extensão em que a saú-
de pode ser prejudicada. Está associada ao desenvolvimento 
de diversas comorbidades, sendo atualmente a sua elevada 
prevalência um dos maiores problemas de saúde mundial.1 

Para o seu tratamento, quando se falham os métodos 
clínicos tradicionais e em determinados casos selecionados, 
a cirurgia bariátrica e metabólica (CBM) é considerada uma 
alternativa eficaz, possibilitando a perda de peso corporal 
e melhora de morbidades, como diabetes tipo 2 e doenças 
cardiovasculares.1,2 
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Apesar destes benefícios e de estudos demonstrarem 
a segurança atual da cirurgia, ela ainda apresenta riscos 
clínicos. No âmbito nutricional, o paciente pode apresentar 
deficiência vitamínica, mineral e/ou proteica, mas que pode 
ser evitada com o adequado acompanhamento profissio-
nal pré e pós-operatório, onde é monitorado seu estado 
nutricional, verificando o peso, composição corporal, entre 
outros parâmetros.1,2

A avaliação do peso permite a classificação do estado 
nutricional pelo Índice de Massa Corporal (IMC), reconhe-
cido como padrão internacional para avaliar o grau de 
excesso de peso.1  

Além do peso, a análise da composição corporal é de 
extrema importância para a avaliação do estado nutricional 
no pré e pós-operatório da CBM. O peso corporal é com-
posto pela soma da massa livre de gordura (MLG) e da 
massa de gordura (MG). Uma perda de peso considerada 
saudável visa à redução majoritária da MG e preservação 
máxima da massa magra (MM), parte da MLG composta 
por massa muscular esquelética (MME), músculo liso, ossos 
e tecidos de conexão.3

Um método para esta avaliação é o exame de bioimpe-
dância elétrica, que estima indiretamente estes compartimen-
tos corporais com a análise da resistência da passagem de 
corrente elétrica de baixa frequência pelos tecidos corporais. A 
bioimpedância é muito utilizada na prática clínica na avaliação 
destes pacientes, considerando as análises das variações 
de sua composição corporal, de maneira longitudinal em 
seu acompanhamento.1,3 

A análise da composição corporal também tem impor-
tância no processo de perda de peso por afetar diretamente 
o estado metabólico do indivíduo. O gasto energético em 
repouso (GER) representa o gasto calórico diário de um 
organismo em condição de repouso, ou seja, a energia 
necessária para ele realizar as suas funções vitais e consiste 
em cerca de 60 a 75% do seu gasto energético total (GET). A 
perda de peso ocorre quando o GET é maior que o consumo 
calórico diário do indivíduo pela alimentação e de maneira 
inversa ocorre o ganho de peso.1

É reconhecido que, quanto maior a quantidade de MME, 
maior o GER e assim, a perda deste tecido pode representar 
uma diminuição no ritmo metabólico, alterando a homeostase 
ponderal e um GER baixo representando um risco para ganho 
de peso. O método considerado padrão ouro para a avaliação 
do GER em obesos é o exame de calorimetria indireta, que 
é prático, seguro e não invasivo.1

Mediante o exposto, é de grande importância reconhecer 
o GER e a composição corporal dos pacientes nos diversos 
estágios da CBM, pois permitem uma maior eficácia tera-
pêutica ao paciente, uma vez que favorecem a orientação 
de um plano alimentar com oferta mais individualizada de 
calorias e nutrientes, para os seus objetivos clínicos, a fim de 
que seus tecidos corporais atinjam e mantenham parâmetros 
adequados durante a perda de peso, com satisfatória perda 
de MG e preservação da MM e do GER.

Assim, este estudo teve como objetivo descrever se houve 
correlação entre o GER pré-operatório e a variação do peso 
e de medidas da composição corporal no pós-operatório de 
uma população submetida à CBM e se as mesmas estiveram 
associadas à variação do GER no decorrer do estudo.

MATERIAL E MÉTODO
Estudo clínico de corte transversal, retrospectivo e des-

critivo, por coleta de dados de prontuários, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Israelita Albert 
Einstein, com Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética nº 54487516.8.0000.0071.

Foram coletados os dados dos prontuários de 189 pa-
cientes acima de 18 anos submetidos à CBM nas técnicas 
de Gastrectomia vertical (GV), Bypass gástrico em Y de Roux 
(BGYR) e Duodenal switch (DS), atendidos ambulatorialmente 
em uma consulta nutricional pré-operatória e em consultas 
pós-operatórias de um, três e seis meses da cirurgia, que 
realizaram os exames de bioimpedância elétrica e calorimetria 
indireta, no período de 2010 a 2014. Em função de nem todos 
os pacientes terem participado das consultas do pós-opera-
tório de três e seis meses, nesses períodos foram coletados 
e analisados dados dos prontuários de 106 e 57 dos 189 
pacientes, respectivamente. Foram coletados dos prontuários 
os dados da consulta pré pós-operatórias: sexo, estatura, 
idade, peso atual, IMC, MLG, MM, MME, MG, percentual de 
gordura corporal (PGC), água corporal total (ACT) e o GER.

O exame de bioimpedância foi realizado em equipamento 
da marca Inbody, modelo 520, segmentar, multifrequencial e 
com sistema de eletrodos tetrapolar. O GER foi identificado 
em exame de calorimetria indireta em repouso, em equi-
pamento da marca Cosmed, modelo Fitmate, versão 2.1. 
Como preparo dos exames os pacientes foram orientados a 
não consumir álcool, manter um nível de hidratação normal, 
não fazer exercícios, não usar medicamentos diuréticos 24h 
antes dos testes, realizar jejum 4h antes da realização dos 
exames e a esvaziar a bexiga antes de iniciar a avaliação da 
bioimpedância. Pacientes do sexo feminino não deveriam 
estar no período menstrual.

Após coletados, os dados foram tabulados em soft-
ware Microsoft Office Excel, versão 2007 e submetidos a 
análise estatística. Para verificar a variação das medidas 
no decorrer do tempo, utilizou-se gráficos de perfis e para 
visualizar a correlação entre o GER pré-operatório com as 
variações, foram utilizados diagramas de dispersão, con-
siderando a porcentagem de variação entre a medida em 
cada momento pós-operatório em relação à mesma medida 
no pré-operatório.

As análises de correlação foram conduzidas inicialmente 
por meio do coeficiente de correlação de Spearman. Depois 
foram conduzidos ajustes de modelos lineares com efei-
tos mistos para se verificar possíveis efeitos do tempo em 
cada desfecho do estudo, controlados pelas informações 
do indivíduo de sexo, idade e técnica cirúrgica. O valor p 
adotado foi <0,05.

RESULTADOS
Foram estudados 189 pacientes que realizaram CBM, 

sendo 95 do sexo feminino (50,3%) e 94 do sexo masculino 
(49,7%) e idade média de 41 anos, variando entre 18 e 69 
anos. A maioria dos pacientes realizou a técnica cirúrgica 
BGYR (51,3%), seguida pela GV (40,2%) e a minoria DS 
(8,5%). (Tabela 1) 

Dos pacientes, 100% possuem todas medidas pré-ope-
ratórias coletadas do GER e composição corporal, 99,5% 
(n: 188) possuem do primeiro mês de acompanhamento, 
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56,1% (n: 106) do terceiro mês e 30,1% (n: 57) do sexto mês. 
Quanto ao GER, no primeiro mês não há medidas, mas no 
terceiro mês dede acompanhamento há de 84 pacientes 
(44,4%) e no sexto mês de 45 (23,8%). Os valores destas 
medidas coletadas estão descritos na Tabela 2, em que se 
nota que o GER, o IMC, o peso e todas as demais medidas 
corporais reduzem, período a período, após a cirurgia, em 
relação às medidas pré-operatórias, de maneira significativa. 

Os modelos mistos ajustados indicaram que todas as 
variações estudadas foram significativas no decorrer do 
tempo (valores P<0,010). (Tabela 3)

Os valores de GER pré-operatórios foram comparados 
às variações das medidas corporais no decorrer do estudo. 
(Tabela 4) Houve correlação significativa entre o GER pré-
-operatório e as variações de peso, IMC e massa de gordura 
no 1º mês PO (valores de P < 0,05).

Quanto à análise por técnica cirúrgica (Tabela 5), do 
pré-operatório a um mês após a cirurgia apareceram novas 
correlações significativas entre o GER e as variações de MM, 
MLG e ACT para o BGYR.

Por meio de ajuste de modelo misto, verificou-se que 
houve uma queda significativa do peso no decorrer do tempo 
estimada em média de -5,29 Kg/mês (IC 95%; -5,58; -4,99). 

Para verificar o efeito de cada variável estudada nessa varia-
ção do peso ao longo do tempo de estudo, foram verificadas 
as interações entre o tempo decorrido e as demais variáveis 
estudadas. A idade esteve associada de forma positiva com 
o peso medido ao longo do tempo, ou seja, quanto maior a 
idade, menor a redução de peso após a cirurgia. As demais 
variáveis estiveram associadas ao peso de forma negativa. 
Para variáveis numéricas, como o GER, a altura e o percentual 
de gordura corporal, quanto maiores, maior a redução do 
peso no decorrer do tempo. Os homens apresentaram uma 
redução maior do que as mulheres e pacientes submetidos 
ao DS também apresentaram maior redução de peso ao 
longo do tempo em relação às demais técnicas. (Tabela 6)

Tabela 1. Descrição do perfil dos pacientes.

Pacientes 
(N=189)

Feminino 
(n=95)

Masculino 
(n=94)

Técnica Cirúrgica (%)
GV 76 (40,2) 41 (43,2) 35 (37,2)
BGYR 97 (51,3) 48 (50,5) 49 (52,1)
DS 16 ( 8,5) 6 ( 6,3) 10 (10,6)

GV: Gastrectomia Vertical; BGYR: Bypass gástrico em Y de Roux; DS: Duodenal Switch.

Tabela 2. Descrição das medidas do estudo, por momento do acompanhamento.

Variáveis Pré-operatório (n=189) 1 mês PO (n=188) 3 meses PO (n=106) 6 meses PO (n=57) Valor P
GER (Kcal) 1927 [1619; 2384] - 1685 [1419; 2032] 1582 [1156; 1882] <0,001
IMC (Kg/m²) 39,60 [36,20; 42,70] 35,30 [32,40; 37,97] 32,00 [29,30; 34,32] 29,00 [26,60; 32,30] <0,001
Peso (Kg) 110,30 [100,1; 130,5] 100,00 [90,07; 116,30] 91,05 [82,70; 102,40] 81,90 [71,90; 93,30] <0,001
MG (Kg) 53,10 [46,40; 64,30] 47,00 [39,98; 53,25] 38,25 [32,02; 43,05] 31,20 [24,90; 39,20] <0,001
MLG (Kg) 58,10 [49,80; 70,60] 54,65 [46,08; 64,93] 53,85 [44,82; 63,55] 49,50 [43,20; 59,50] <0,001
MM (Kg) 55,10 [46,90; 66,50] 51,50 [43,38; 61,15] 50,65 [42,23; 59,90] 46,50 [40,60; 56,00] <0,001
MME (Kg) 32,60 [27,60; 39,90] 30,25 [25,05; 36,40] 29,40 [23,95; 35,03] 26,60 [23,30; 32,50] <0,001
PGC (%) 48,60 [44,20; 52,00] 46,55 [42,05; 51,00] 40,90 [36,12; 47,50] 36,50 [32,80; 43,70] <0,001
ACT (L) 42,80 [36,50; 51,70] 40,15 [33,88; 47,65] 39,50 [33,08; 46,77] 36,30 [31,70; 43,70] <0,001

Medidas expressas em medianas [intervalo interquartil]. 

Tabela 3. Variações entre as medidas do estudo, no decorrer do tempo.

Variáveis 1 mês PO (n=188) 3 meses PO (n=106) 6 meses PO (n=57) Valor P
GER (Kcal) - -11,76 [-27,04; 0,99] -17,01 [-31,03; -0,44] 0,008
IMC (Kg/m²) -9,98 [-11,32; -8,77] -18,60 [-21,57; -17,00] -25,98 [-29,10; -22,60] <0,001
Peso (Kg) -9,93 [-11,34; -8,80] -18,62 [-21,48; -17,04] -25,93 [-29,17; -22,61] <0,001
MG (Kg) -13,16 [-15,82; -10,18] -29,68 [-35,43; -24,94] -42,30 [-49,38; -35,77] <0,001
MLG (Kg) -7,88 [-9,58; -5,65] -9,83 [-13,17; -6,41] -10,40 [-14,39; -6,85] <0,001
MM (Kg) -7,77 [-9,46; -5,46] -9,57 [-12,99; -6,22] -10,14 [-14,29; -6,76] <0,001
MME (Kg) -8,78 [-10,49; -6,48] -11,91 [-15,20; -7,85] -11,72 [-16,72; -8,53] <0,001
PGC (%) -3,38 [-5,82; -1,35] -13,93 [-18,59; -8,56] -23,83 [-28,60; -14,97] <0,001
ACT (L) -7,77 [-9,44; -5,46] -9,58 [-12,99; -6,22] -10,14 [-14,29; -6,76] <0,001

Medidas expressas em medianas [intervalo interquartil]. 

Tabela 4. Medidas de correlação entre o gasto energético de repouso 
pré-operatório e as variações de medidas corporais.

1º mês PO
n=188

3º mês PO
n=106

6º mês PO
n=57

Medidas Rho Valor P Rho Valor P Rho Valor P

Va
ria

çã
o

Peso (%) -0,25 0,001 -0,14 0,166 -0,14 0,291

MME (%) -0,05 0,472 -0,02 0,873 -0,12 0,386

PGC (%) -0,09 0,204 -0,14 0,146 -0,10 0,477

IMC (%) -0,25 0,001 -0,13 0,172 -0,14 0,287

MG (%) -0,18 0,012 -0,16 0,099 -0,10 0,448

MM (%) -0,06 0,439 -0,03 0,773 -0,10 0,473

MLG (%) -0,06 0,407 -0,03 0,774 -0,10 0,443

ACT -0,05 0,518 -0,03 0,800 -0,10 0,473
Rho: coeficiente de correlação de Spearman. 
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Para estimar o efeito médio de cada variável no peso, 
em cada momento, é preciso multiplicar o efeito de interação 
pelo número de meses após a cirurgia.

Ao avaliar o efeito do GER pré-operatório nesta variação 
do peso de forma controlada em modelo múltiplo, incluindo 
variáveis que se mantiveram significativas no ajuste inicial 
(idade, sexo e PGC), ele apresentou influencia significante, 
reforçando ainda a hipótese que, quanto maior o GER pré-
-operatório, maior a perda de peso encontrada ao longo do 
tempo PO, com efeito estimado de 0,001/mês (valor P<0,001). 

A Figura 1 apresenta os valores estimados pelo modelo 
ao se fixar as demais informações do paciente e o Quadro 1 
apresenta as equações para se estimar o peso pós-opera-
tório. Deve-se atentar que, após o terceiro mês, apenas 36 
pacientes possuíam medidas de peso e GER, representando 
uma amostra menor, e todos eles tiveram valores de GER 
entre 690 e 2749 Kcal.

Por fim, sobre os efeitos da ação das variáveis numé-
ricas do estudo no GER, a Tabela 7 apresenta a relação 
entre cada uma das medidas do perfil dos pacientes com 
o gasto energético pré-operatório. Todas se associaram de 
forma significativa com o GER. Nota-se que, quanto maior 
a idade e o PGC, menor o GER identificado (valor P=0,006 
e 0,001, respectivamente), demonstrando relação negativa. 
As demais variáveis estiveram associadas de forma positiva 
com o GER, que quanto maior se apresentaram, maior o GER 
encontrado (valores P<0,001). 

O ajuste que considera todas as medidas do GER 
estudadas indicou que houve uma queda significativa do 
GER no decorrer do tempo, estimada em -83,26 Kcal/mês 

Tabela 5. Medidas de correlação entre o gasto energético de repouso 
pré-operatório e as variações de medidas corporais, por técnica cirúrgica.

Variações de 
medidas por 

técnica cirúrgi-
ca (%)

1º mês PO
nG=76, nB=96, 

nD=16

3º mês PO
nG=40, nB=59, 

nD=7

6º mês PO
nG=30, nB=26, 

nD=1

Rho Valor P Rho Valor P Rho Valor P

GV

Peso -0,24 0,041 -0,18 0,271 -0,28 0,129

MME 0,01 0,954 -0,12 0,452 -0,17 0,361

PGC -0,18 0,118 -0,07 0,650 -0,20 0,279

IMC -0,24 0,037 -0,18 0,268 -0,29 0,125

MG -0,25 0,030 -0,14 0,383 -0,24 0,203

MM 0,02 0,847 -0,18 0,271 -0,19 0,312

MLG 0,02 0,885 -0,18 0,272 -0,19 0,302

ACT 0,06 0,611 -0,17 0,314 -0,19 0,312

BG
YR

Peso -0,26 0,012 -0,22 0,090 0,03 0,903

MME -0,19 0,065 -0,06 0,636 -0,22 0,277

PGC 0,06 0,536 -0,10 0,466 0,18 0,390

IMC -0,26 0,012 -0,22 0,093 0,03 0,891

MG -0,05 0,608 -0,15 0,259 0,16 0,444

MM -0,20 0,048 -0,08 0,566 -0,19 0,348

MLG -0,21 0,044 -0,07 0,588 -0,20 0,330

ACT -0,20 0,047 -0,08 0,566 -0,19 0,348

D
S

Peso -0,31 0,242 0,48 0,271

MME 0,14 0,607 0,61 0,145

PGC -0,58 0,019 -0,32 0,491

IMC -0,32 0,228 0,49 0,260

MG -0,62 0,010 -0,11 0,821

MM 0,12 0,649 0,57 0,178

MLG 0,12 0,648 0,57 0,177

ACT 0,12 0,649 0,57 0,178
Rho: coeficiente de correlação de Spearman. nG: número de pacientes que realizou GV 
com medidas no período. nB: número de pacientes que realizou BGYR com medidas no 
período. nD: número de pacientes que realizou DS com medidas no período. 

Tabela 6. Fatores associados à variação do peso no decorrer do 
tempo. Modelos simples. N=540 medidas de 189 pacientes.

Variáveis Efeito de Interação Valor P
GER (Kcal) (n=318) -0,002 <0,001
Idade (anos) 0,04 0,001
Sexo Masculino -1,76 <0,001
Altura (cm) -0,09 <0,001
PGC (%) -0,14 <0,001
Técnica Cirúrgica BGYR -0,63 0,087
Técnica Cirúrgica DS -2,71 0,003

Para estimar o efeito médio de cada variável no peso, em cada momento, é preciso 
multiplicar o efeito de interação pelo número de meses após a cirurgia.

Figura 1. Dispersão dos pontos observados e estimados para verificar 
a relação entre o GER e o peso no decorrer do tempo.

Para mulheres
Peso predito = 46,58 – (0,32 x Idade) + (1,097 x PGC) + 
(0,0075 x GER) – (0,37 x mês PO) – (0,0015 x mês PO x GER).
Para homens:
Peso predito = 74,66 – (0,32 x Idade) + (1,097 x PGC) + 
(0,0075 x GER) – (0,37 x mês PO – (0,0015 x mês PO x GER).

Peso predito: Kg; Idade: anos; PGC: %; GER: Kcal: mês PO: número do mês PO

Quadro 1. Equações para obter o peso predito em um determinado 
mês pós-cirúrgico, para até seis meses. Devem ser utilizadas as 
medidas do GER e de PGC coletadas no momento em que se 
pretende estimar o peso futuro.

Peso (Kg)

150

100

1000

0       1        2        3        4         5         6

2000
30004000

5000
6000

GER (Kcal)

Momento (meses)
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(IC 95%: -106,45; -60,07; valor P < 0,001). A associação entre 
essa queda e os demais fatores estudados encontra-se na 
Tabela 8. Mostraram-se fatores associados à variação do GER 
no decorrer do tempo, de forma significativa a altura (valor 
P=0,007), indicando uma relação negativa com o passar do 
tempo: quanto maior a altura, maior foi a redução do GER, 
e as medidas corporais: MLG (valor P=0,033), MM (valor 
P=0,036), MME (valor P=0,039) e ACT (valor P=0,036), 
que se associaram de forma negativa: conforme o passa do 
tempo, quanto maior foram essas medidas, menor ficará o 
valor do GER (kcal).

restritivo da cirurgia (diminuição da bolsa gástrica digestiva), 
que pode prejudicar a digestão e consequente absorção de 
proteínas.2 É importante considerar que o DS apresenta um 
componente disabsortivo maior que o BGYR e pode não ter 
apresentado esta mesma associação por ser maior a ação 
restritiva alimentar no BGYR do que no DS.2 Talvez também 
possa ter como causa a este resultado uma baixa ingestão 
proteica alimentar no grupo que realizou BGYR, porém o 
perfil da alimentação dos pacientes não foi analisado neste 
estudo para fortalecer desta hipótese.

Ao subdividir esta análise inicial entre homens e mulheres 
e para as análises do 3º ao 6º mês não houve associações 
significativas, podendo em ambas ser devido ao número 
inferior das amostras deste período, que podem não ser 
medidas representativas dos pacientes como um todo e 
assim prejudicar a condução de análises adequadas, com 
resultados enviesados. O número baixo da amostra neste 
período se deveu a uma redução do número de pacientes que 
compareceram em consulta no PO de seis meses, quando 
comparado ao PO de um e três meses. 

Aprofundando a avaliação da redução do peso no PO, 
do efeito de cada variável estudada sobre esta alteração, a 
idade apresentou correlação negativa à perda de peso, o que 
pode ter ocorrido pela diminuição fisiológica da MM ao longo 
da vida, reconhecido como tecido metabolicamente ativo.4

Os homens apresentaram redução do peso maior que 
as mulheres e a DS também em relação às demais técni-
cas. A causa pode ser advinda devido ao maior número de 
homens que realizou a técnica de DS, que pode gerar maior 
redução de peso no PO comparada com outras técnicas 
devido ao seu maior componente disabsortivo5 e ao fato 
dos homens terem apresentado um GER maior que das 
mulheres no pré-operatório, porém devido ao estudo não 
ter sido conduzido com comparação entre gêneros não é 
possível analisar esta hipótese. Pesquisas conduzidas com 
análise comparativa das três técnicas cirúrgicas consideradas 
neste estudo encontraram também maior perda de peso nos 
pacientes submetidos ao DS, quando comparados ao BGYR 
e GV,4 como concluído em estudo de meta-análise e revisão 
sistemática sobre o tema.5

No estudo atual, ao longo do tempo PO foi identificada 
associação dos maiores valores GER e do PGC com a 
maior perda de peso pós-operatória, assim como Nesto-
ridi et al. identificaram que um maior GET pode contribuir 
para a perda de peso no BGYR em ratos6 e Faria et al.  
encontraram correlação positiva entre o GER e a MLG a 
maior perda do excesso de peso no PO.7 Divergindo destes 
achados, uma pesquisa que avaliou o possível impacto 
do GER pré-operatório no resultado da perda de peso 
no PO de um ano de GV não encontrou correlação entre 
estes fatores, sugerindo uma maior influência de aspectos 
comportamentais e cognitivos sobre a variação do peso no 
PO do que dos fatores biológicos e cirúrgicos.8 De maneira 
semelhante Das et al. observaram como fatores preditivos 
da perda de peso PO a MG e IMC, mas não o GER e suas 
variações no PO.9 

Pelos resultados divergentes na literatura e visando apro-
fundar o estudo do efeito do GER pré-operatório sobre o peso 
no PO, foi realizada posteriormente uma análise de forma 
controlada em modelo múltiplo, incluindo as variáveis que 

Tabela 7. Fatores associados ao gasto energético de repouso pré-
-operatório. Modelos lineares simples. N=189.

Variáveis Estimativa IC 95% Valor P
Idade (anos) -11,20 (-19,13; -3,26) 0,006
Altura (cm) 36,31 (28,38; 44,23) <0,001
Peso (kg) 18,11 (14,51; 21,7) <0,001
IMC (Kg/m²) 48,79 (30,22; 67,35) <0,001
PGC (%) -31,18 (-49,6; -12,75) 0,001
MG (Kg) 21,58 (14,21; 28,95) <0,001
MLG (Kg) 33,31 (27,45; 39,18) <0,001
MM (Kg) 35,40 (29,18; 41,61) <0,001
MME (Kg) 56,05 (46,15; 65,95) <0,001
ACT 45,43 (37,45; 53,40) <0,001

IC 95%: intervalo de confiança de 95%.

Tabela 8. Fatores associados à variação do gasto energético de 
repouso no decorrer do tempo. N=318 medidas de 189 pacientes.

Variáveis Efeito de interação Valor P
Peso (kg) -0,52 0,381

Idade (anos) 1,82 0,061
Altura (cm) -3,27 0,007

IMC (kg/m2) -0,65 0,786
PGC (%) 2,36 0,187
MG (kg) -1,13 0,272
MLG (kg) -2,03 0,033
MM (kg) -2,13 0,036

MME (kg) -3,33 0,039
ACT -2,73 0,036

Para estimar o efeito médio de cada variável no GER, em cada momento, é preciso multiplicar 
o efeito de interação pelo número de meses após a cirurgia. 

DISCUSSÃO 
O presente estudo identificou inicialmente uma correla-

ção significativa, mas fraca, do GER pré-operatório com as 
reduções de peso, MG e IMC no 1º mês PO.

Na análise por técnica cirúrgica a associação mais forte 
foi encontrada entre o GER na variação da MG e PGC no DS. 
Este achado deve se dar possivelmente pela característica 
mais disabsortiva de lipídeos desta técnica cirúrgica, que 
pode levar a uma maior redução da MG e PGC2. O BGYR 
não apresentou esta correlação, possivelmente por ter um 
grau de disabsorção menor que o DS, mas demonstrou 
correlação do GER com as variações de MM, MLG e ACT. 
Este resultado pode ter relação com uma possível redução 
da produção de suco gástrico, ocasionado pelo componente 
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também demonstraram efeito significativo sobre a perda de 
peso (idade, sexo e PGC). O GER ainda manteve seu efeito 
já antes demonstrado, demonstrando a ação isolada de seu 
maior valor pré-operatório sobre a maior perda de peso no PO.

Por esta análise, foi possível propor equações de predição 
do peso nos meses PO nesta população, com base nos 
valores do GER e das variáveis citadas acima. Não foram 
identificadas na literatura outras propostas de equações para 
este fim nesta população. Deve-se considerar que  as equa-
ções propostas neste estudo podem ser mais seguras para 
a preição do peso PO de até três meses após a CBM, visto 
que após este período a amostra de pacientes considerada 
para as análises do GER foi inferior (n: 36).

Quanto a ação das medidas da composição corporal 
sobre a redução significativa do GER no decorrer do tempo 
PO, no presente estudo inicialmente detectou-se uma corre-
lação positiva pré-operatória entre todas e o GER. Carey et 
al.  avaliaram 19 pacientes no pré-operatório de BGYR e não 
encontraram correlação entre o GER e o peso, MLG e MG.10 
Já Faria et al.  identificaram uma correlação negativa entre o 
a MG e positiva entre a MLG e o GER no pré-operatório de 
BGYR de 43 pacientes.7 

Estendendo a análise para o período PO, demonstrou-se 
neste estudo uma redução do GER com interferência dos 
valores da MLG, MM, MME e ACT, onde quanto maiores 
estiveram, menor a redução apresentada no GER no PO. 
De maneira semelhante, outros estudos encontraram im-
pacto da redução de medidas da composição corporal 
na diminuição do GER, como: da MLG e MG no PO de 3 
e 12 meses de BGYR;9 do peso corporal total no PO de 3 
meses de mulheres no BGYR;11 e da redução da MLG e 
da MG no BGYR.12 Faria et al. encontraram que o GER se 
correlacionou negativamente com o PGC no período pós-
-operatório e positivamente com a MLG, em 43 pacientes 
que realizaram BGYR.7

Em contrapartida, Carey et al. não encontraram correla-
ção entre a redução da MLG e a do GER em 19 pacientes no 
PO de BGYR10 e em estudo recente Tam et al. demonstraram 
uma redução de 150 Kcal/dia no GET, que ocorreu inde-
pendente das variações de MLG e MG no PO de até 1 ano 
de BGYR e GV.13 Carrasco et al. não identificou correlação 
da redução no GER no PO de seis meses com a MLG.14 
Da mesma maneira Butte et al. observaram uma redução 
no gasto energético total em adolescentes não relacionada 
com a redução da MLG, MG, idade e sexo em adolescentes 
no PO de seis meses de BGYR.15 

Apesar de estudos demonstrarem a ação da MG e MM 
sobre o GER e a consideração da MME ser o tecido mais 
metabolicamente ativo da MM e um dos maiores determi-
nantes do GER, existe a hipótese de que um mecanismo 
de termogênese adaptativa possa ocorrer nos casos em 
que não é identificado este efeito, com uma queda signifi-
cativa no GET maior que o previsto com as mudanças na 
composição corporal, como uma resposta homeostática 

à perda de peso.16 Porém, a literatura é controversa em 
relação a persistência da adaptação energética no PO de 
CBM e pode ser pelo fato de somente alguns estudos terem 
considerado com adequada metodologia nas análises a 
perda de MLG, reconhecida pelo efeito forte que exerce 
no GET e seus componentes.11,13-15,17-19

Contrapondo todos estes achados e hipóteses, alguns 
estudos recentes em ratos e humanos apontaram um aumento 
no GET no PO BGYR.18,19 Ainda sem causas claras e bem 
definidas, estuda-se no BGYR uma possível ação da alteração 
na produção de hormônios intestinais (ex. Polipeptídeo YY) 
e aumento da termogênese induzida pela dieta, devido à 
mudança anatômica desta técnica cirúrgica.18-20

CONCLUSÃO
Em todas as análises conduzidas até o PO de um mês 

foi evidenciada a relação positiva significante do maior valor 
do GER pré-operatório a perda de peso. Quando analisado 
por técnica cirúrgica foi encontrada forte correlação com a 
redução da MG e PGC no DS e maior perda de MM, MLG e 
ACT no BGYR, que pode estar relacionado aos componentes 
restritivos e/ou disabsortivos destas técnicas. 

A queda significativa do GER até o PO de seis meses foi 
relacionada positivamente à redução nas medidas de MLG, 
MM e MME, sugerindo ausência de mecanismo homeostático 
para controle do peso na população deste estudo e ação 
destes compartimentos metabolicamente ativos sobre o 
GER, reforçando a teoria de que a preservação ou ganho dos 
mesmos pode auxiliar na manutenção do peso adequado 
em longo prazo.

O estudo propõe equações de predição do peso nos 
meses PO nesta população, com base nos valores do GER, 
idade e PGC, variáveis que demonstraram efeito significativo 
sobre a perda de peso, podendo agregar uma nova ferra-
menta para a prática clínica, na avaliação da expectativa da 
perda de peso PO. 

O impacto da CBM no GET e seus componentes ainda 
não é claro pela literatura e a atividade física e manutenção em 
longo prazo da ingestão proteica adequada no PO parecem 
ser atualmente as melhores estratégias clínicas para controle 
do GET e do peso corporal saudável, visando manter a MME 
mais elevada e preservar o GER.17

É necessário que mais estudos sobre o tema continuem 
sendo realizados para elucidar os mecanismos que envolvem 
o processo da perda e controle de peso no PO de CBM, 
visando aprimorar o manejo clínico desses pacientes para 
prevenir a recidiva do ganho de peso bem como auxiliar a 
busca por novos tratamentos clínicos ou cirúrgicos.
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HIGIENE ORAL: ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE 
INFECÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA CARDIOLÓGICA

ORAL HYGIENE: A STRATEGY TO REDUCE INFECTION IN A CARDIAC 
INTENSIVE CARE UNIT

RESUMO
Objetivo: Verificar a efetividade da higiene bucal como forma de redução da micro-

biota patogênica causadora da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) em 
pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca. Método: Compara-
ção da microbiota oral obtida através do exame de swab, antes e após a realização da 
higiene oral com clorexidina a 0,12%. Cada paciente foi avaliado (exame de swab) em dois 
períodos: em até 24 horas a partir da sua chegada na UTI e após 48 horas ou após 72 
horas. Se houve alta após 48 horas da admissão, o exame foi realizado 48 horas depois; 
se houve alta após 72 horas da admissão, o exame foi realizado 72 horas depois. Além 
disso, foi verificada a presença de saburra lingual através de exame visual. A amostra 
foi coletada em 16 pacientes, de ambos os sexos, com média de idade de 61,8 anos. 
Resultados: A saburra lingual foi considerada espessa em 68,75% dos pacientes, o que 
caracterizava uma higienização deficiente. Após as sessões de higiene oral, 81,25% dos 
indivíduos apresentaram redução da quantidade de cocos e bacilos Gram negativos, os 
quais representam a potencial flora patogênica bucal. Quando a segunda avaliação da 
microbiota oral foi realizada após 72 horas, 100% dos indivíduos apresentaram alteração 
positiva (redução da quantidade de cocos e bacilos Gram negativos); já quando a micro-
biota foi reavaliada após 48 horas, 75% dos participantes apresentaram alteração positiva 
em relação à patogenicidade das bactérias. Conclusão: É possível reduzir a microbiota 
patogênica potencialmente causadora de PAVM através da higiene oral, no presente 
trabalho realizada com a associação de métodos químico e mecânico. 

Descritores: Higiene Bucal; Pacientes Internados; Unidades de Terapia Intensiva.

ABSTRACT
Objective: To verify the effectiveness of oral hygiene as a means of reducing the pathogenic 

microbiota that causes ventilator-associated pneumonia (VAP) in patients admitted to a cardiac 
Intensive Care Unit (ICU). Methods: Comparison between oral microbiota obtained by swab, 
before and after oral hygiene with 0.12% chlorhexidine. Each patient was assessed (swab test) 
at two time points: within 24 hours after ICU admission and after 48 hours or 72 hours. If hospital 
discharge occurred more than 48 hours after admission, the test was conducted 48 hours later; 
if discharge occurred more than 72 hours after admission, the test was conducted 72 hours 
later. In addition, the presence of tongue plaque was determined by visual examination. The 
sample was collected from 16 patients of both sexes, with a mean age of 61.8 years. Results: 
Tongue plaque was considered thick in 68.75% of patients, characterizing poor hygiene. After 
the oral hygiene sessions, 81.25% of subjects presented with a reduction in the number of 
Gram-negative cocci and bacilli, which represent the potential pathogenic oral flora. When 
the second evaluation of the oral microbiota was performed after 72 hours, 100% of subjects 
presented with positive change (reduction in the amount of Gram-negative cocci and bacilli), 
whereas when the microbiota was revaluated after 48 hours, 75% of the subjects presented 
with positive change in terms of bacterial pathogenicity. Conclusion: It is possible to reduce 
the pathogenic microbiota with the potential to cause VAP by means of  oral hygiene, carried 
out in this study with a combination of chemical and mechanical methods.

Keywords: Oral Hygiene; Inpatients; Intensive Care Units.
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INTRODUÇÃO
A necessidade de trabalho em equipe multidisciplinar 

para um cuidado integral à saúde do paciente demandou a 
introdução do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar. O 
paciente hospitalizado, especialmente aquele que está em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), está mais suscetível à ins-
talação de infecções bucais e/ou sistêmicas, agravando seu 
estado de saúde geral.1 É comum em pacientes internados 
em UTI a presença de biofilme colonizado por microrganismos 
patogênicos, especialmente os patógenos respiratórios. A 
quantidade e variedade de microrganismos aumentam com 
o tempo de internação e elevam o risco de infecção do trato 
respiratório pela microaspiração de secreções colonizadas 
da orofaringe e, estando o paciente com algum dispositivo 
de ventilação, a colonização do biofilme pode evoluir para 
uma pneumonia associada à ventilação. Também é neces-
sário ressaltar que os pacientes graves apresentam-se com 
dificuldade ou total incapacidade de realizar a higiene bucal, 
e em muitos casos com diminuição do fluxo salivar pelo uso 
de medicamentos e reflexo de tosse diminuído, condições 
estas que contribuem para o desenvolvimento de infecções 
respiratórias.2-5 A boca sofre colonização contínua, e o biofilme 
dental serve de reservatório permanente de microrganismos, 
podendo determinar infecções à distância. Entre os micror-
ganismos predominantes na cavidade oral estão os Strep-
tococcus viridans, mas a flora oral nos pacientes em estado 
de saúde crítico muda e passa a ser predominantemente de 
organismos gram-negativos, constituindo-se em uma flora 
mais agressiva, que pode ser composta por Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Haemophilus influenza e Pseudomonas aeruginosa.6

Está evidente na literatura que a higiene oral é essencial 
para o bem-estar de pacientes hospitalizados e que uma 
rigorosa avaliação de saúde bucal é fundamental; entretanto, 
em ambiente hospitalar, o cuidado oral é delegado à equipe de 
enfermagem, que em sua maioria é insuficientemente treinada 
em protocolos de saúde bucal. Devido à importância demons-
trada, a implementação de protocolos de higiene bucal em 
UTIs é obrigatória na rotina de cuidados do paciente, pois tem 
efeito positivo na prevenção de pneumonias nosocomiais. 
Porém, os procedimentos de higiene bucal geralmente são 
negligenciados ou não-padronizados quando os protocolos 
não estão bem estabelecidos.7,8 Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho foi verificar a efetividade da higiene bucal 
como meio de redução da microbiota patogênica causadora 
de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) em 
pacientes internados na UTI de um hospital de cardiologia.

OBJETIVO
Verificar a efetividade da higiene bucal como meio de 

redução da microbiota patogênica causadora de pneumonia 
associada à ventilação mecânica em pacientes internados 
na UTI de um hospital de cardiologia.

METODOLOGIA
A amostra foi composta por 16 pacientes internados 

na Unidade de Terapia Intensiva pós-operatória de cirurgia 
cardiovascular, avaliados quanto à microbiota oral e quanto 
à presença de saburra lingual. O grupo compreendeu seis 

mulheres e 10 homens na faixa etária de 41 a 80 anos, sendo 
a média de idade 61,8, e que foram submetidos a procedimen-
tos cirúrgicos cardiovasculares no período de março a abril de 
2017. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
sob o processo de nº 4728, e todos os responsáveis pelos 
indivíduos que participaram da pesquisa assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

A primeira avaliação foi realizada em até 24 horas após 
a internação do paciente na UTI e constou de esfregaço 
com swab das superfícies dentárias e de mucosas jugal 
e gengival, e posteriormente analisado em laboratório de 
microbiologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 
A coleta do material foi feita utilizando-se luva estéril, bem 
como máscara e óculos de proteção. A presença de sabur-
ra foi avaliada através do exame visual e classificada em: 
saburra fina, quando as papilas linguais estavam visíveis, 
e saburra espessa, quando as papilas linguais apresenta-
ram-se sem visibilidade. Em seguida, foi feita a higienização 
oral executada com esponja montada em cabo plástico, 
embebida no antisséptico clorexidina a 0,12% e acoplada 
a uma ponta de sucção, sendo realizada três vezes ao dia: 
manhã, após almoço e final da tarde. A segunda avaliação 
ocorreu após 48 horas ou 72 horas da primeira (de acordo 
com a permanência do paciente na UTI), repetindo-se os 
exames de swab de superfícies dentárias e mucosas e exame 
visual para detecção de saburra, comparando-se então o 
resultado entre as duas avaliações. Os cuidados para evitar 
a extubação foram considerados, sendo a monitorização da 
pressão do cuff feita pelos fisioterapeutas do setor.  Todos os 
procedimentos foram realizados pelo mesmo avaliador e os 
sujeitos da pesquisa foram devidamente identificados para 
evitar que o corpo de enfermagem realizasse a higiene bucal 
concomitantemente ao estudo. Os dados foram analisados 
estatisticamente através do software R Core Team 2016.

RESULTADOS
Da amostra de 16 pacientes, 62,5% eram do gênero 

masculino e tinham idades entre 41 e 80 anos, sendo a média 
de idade 61,8 anos e a maioria concentrada na faixa etária 
de 60 a 70 anos. (Figura 1)

Figura 1. Frequência de idade.
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A saburra encontrada na superfície do dorso lingual 
antes da higiene oral foi considerada espessa em 68,75% 
dos pacientes, (Figura 2) caracterizando uma higienização 
deficiente e consequente presença de biofilme bacteriano 
passível de aspiração.

Em relação à microbiota encontrada quando da realização 
do exame histológico, 81,25% dos indivíduos apresentaram 
mudança positiva comparativamente à coleta obtida antes da 
higiene oral com esponja embebida em clorexidina a 0,12%, 
conforme teste de igualdade de proporção, que apresentou 
p-valor = 0,024. (Figura 3) Os resultados mostraram redução 
na quantidade de cocos e bacilos gram negativos, conside-
rados representantes da potencial flora patogênica bucal. 
Dos participantes que realizaram a segunda coleta após 48 
horas, 75% apresentaram mudança positiva na microbiota, 
bem como 100% apresentaram este mesmo resultado quando 
o segundo exame foi feito após 72 horas de internação.

Neste estudo, a variável idade mostrou-se estatisticamen-
te significante (ao nível de 10% de significância pelo teste de 
Wilcoxon-Mann-Whitney), visto que a mudança positiva de 
microbiota oral foi verificada nas faixas etárias mais baixas; 
em contrapartida, a mudança negativa foi observada nos três 
indivíduos com idades 66, 68 e 70 anos. (Figura 4)

Em relação às variáveis saburra, gênero e momento do 
segundo exame (48h ou 72h após a internação) não pode ser 
verificada relação estatisticamente significante, provavelmente 
devido ao número da amostra (n=16).

DISCUSSÃO
A higiene oral inadequada é um achado comum nos 

pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva 
e o acúmulo de biofilme bacteriano sobre as superfícies 
de dentes, mucosas e língua aumenta com o tempo 
de internação; concomitante a isso, aumenta também 
o número de patógenos respiratórios que colonizam o 
biofilme bucal, aumentando a probabilidade de o pa-
ciente desenvolver infecções respiratórias adquiridas no 
ambiente hospitalar. 2,4,8

Paralelamente aos riscos para a saúde do paciente, 
aumentam também os custos hospitalares. Para reduzi-los 
e promover a saúde bucal, é necessário controlar o biofilme 
dental por meio de intervenções mecânicas e químicas,3, 6 já 
que a proteção fisiológica conferida pela ação da saliva está 

Figura 2. Frequência em relação à saburra lingual.

Figura 3. Frequência de mudança em relação à microbiota potencialmente 
patogênica.

Figura 4. Relação entre higiene oral e idade.

muitas vezes comprometida pelo uso de medicamentos, 
nutrição através de sondas e oxigenoterapia,2 sendo maior 
o risco de desenvolvimento de infecções oportunistas.4,9,10 
Os microrganismos bucais mais frequentemente asso-
ciados à pneumonia associada à ventilação mecânica 
são as bactérias gram-negativas, que não são comuns à 
microbiota normal da boca, mas se proliferam quando há 
alterações da flora em decorrência do acúmulo de biofilme 
e desenvolvimento da doença periodontal.3,9,11 Observou-se 
neste estudo que 68,75% apresentaram saburra lingual 
espessa antes da higiene oral, índice mais elevado do 
que o encontrado no estudo de Cruz et.al., 54%, em um 
hospital de emergência.3

Sabendo-se do risco de aspiração de biofilme coloniza-
do por patógenos relacionados à PAVM, é imperativo que 
o cuidado com a higiene oral seja uma prática adotada 
pelos serviços de terapia intensiva, embasada em proto-
colos e que a equipe multiprofissional de assistência ao 
paciente compartilhe da sua importância, especialmente 
a equipe de enfermagem, que executa o procedimento 
na maioria das UTIs. 

A literatura aponta o cirurgião-dentista como o profissional 
mais bem treinado e capacitado para promover o cuidado 
oral e que ele deve trabalhar em conjunto com os demais 
membros da equipe multiprofissional.7  Muitas vezes o pa-
ciente crítico não tem higiene oral adequada possivelmente 
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pelo desconhecimento de técnicas adequadas pelas equipes 
de terapia intensiva, que devem ser treinadas quanto ao 
conhecimento e habilidades necessários para preservar e 
manter a saúde bucal.2,5,7 Desta maneira, a incorporação do 
profissional de odontologia à equipe hospitalar pode contribuir 
para diminuir o risco e incidência de infecções, reduzindo 
o tempo e os custos de internação, bem como o uso de 
medicamentos. A economia gerada pode viabilizar, portanto, 
leitos, verbas e ampla assistência à demanda reprimida da 
população,1,9 ajudando assim a amenizar o grande problema 
de saúde pública que é a falta de leito em UTI.

Finalmente, ressalta-se a relevância da implantação 
de protocolos de saúde bucal como essenciais para o 
sucesso das manobras preventivas da PAVM, assim como 
o engajamento da equipe profissional. Esta forma de pre-
venção mostra-se efetiva e envolve poucos gastos, pois 
depende de procedimentos simples e baratos, mas que 
proporcionam grandes benefícios,5,6 o que podemos conferir 
com este trabalho.

CONCLUSÃO
Os resultados sugerem que é possível reduzir a microbiota 

patogênica potencialmente causadora de PAVM através da 
higiene oral, neste trabalho realizado com associação dos 
métodos químico (clorexidina a 0,12%) e mecânico (esponja 
acoplada a ponta de aspiração).

Os dados desta pesquisa podem servir para o desen-
volvimento de futuros trabalhos acerca da importância de 
higiene oral na prevenção de infecções, especialmente em um 
hospital de cardiologia, e para a elaboração de um protocolo 
efetivo de controle de biofilme bucal para orientar a equipe de 
enfermagem, atualmente responsável pelos procedimentos 
de higiene bucal na UTI.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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ESTRESSE, MEDIAÇÃO E ABORDAGEM PSICOLÓGICA EM 
UM AMBULATÓRIO DE CORONARIOPATIAS

STRESS, MEDIATION AND PSYCHOLOGICAL APPROACH IN A CORONARY HEART 
DISEASE OUTPATIENT CLINIC

RESUMO
Introdução: O conceito de estresse adquiriu caráter de representação social, empre-

gado pelo leigo para designar seu mal-estar. Objetivo: No presente estudo utilizou-se o 
Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL) para discuti-lo como objeto mediador 
durante a entrevista clínica psicológica semiestruturada. Métodos: Foram abordados 
126 pacientes coronarianos em um ambulatório hospitalar. Para comparação entre os 
gêneros, foram utilizados o Teste Qui-Quadrado e o Teste de Fisher, adotando-se o nível 
de significância α ≤0,05 para a análise estatística dos dados. Resultados: A forma me-
diadora como o ISSL foi utilizada permitiu abordar os pacientes além do alcance previsto 
pela padronização do instrumento. As queixas foram informadas, predominantemente, 
através de uma narrativa depressiva (p=0,028), especialmente as mulheres, enquanto que 
os homens tenderam a negar mais suas dificuldades (p=0,02). A área familiar foi a mais 
destacada pelos entrevistados (70%), independentemente do gênero. As mulheres eram 
mais estressadas (p<0,001); na fase de resistência ao estresse (p<0,043); com sintomas 
psicológicos mais frequentes (p=0,005) associados a conflitos familiares e conjugais 
(p=0,002). Conclusão: Através dessa abordagem foi possível, além da identificação das 
fases do estresse, a disponibilização de um espaço de escuta e acolhimento. A maioria 
dos pacientes apresentou níveis de estresse sem gravidade, e não se encontrava em 
situação de crise, o que se coaduna com o formato da abordagem aqui explorada, mas 
não descarta seu potencial para identificação de casos que necessitam de intervenções 
tradicionais no campo da saúde mental.

Descritores: Estresse Psicológico; Doenças Cardiovasculares; Psicologia.

ABSTRACT
Introduction: The concept of stress has been embodied in social representation, 

employed by the layman to put a name to his malaise. Objective: Lipp’s Stress Symptoms 
Inventory (LSSI) was used in this study to discuss the concept of stress as a mediator dur-
ing the semi-structured clinical psychological interview. Methods: A total of 126 coronary 
patients were approached in a hospital outpatient department. Male and female patients 
were compared using the chi-square test and Fisher’s test, adopting a significance level 
of α ≤0.05 for the statistical data analysis. Results: The fact that the LSSI was used as 
a mediator made it possible to approach patients beyond the scope predicted by the 
standardization of the instrument. Complaints were predominantly reported through a 
depression narrative (p = 0.028), especially among female patients, while the male 
patients tended to deny their difficulties more often (p = 0.02). Family life was highlighted 
by the interviewees (70%), regardless of sex. Women were more stressed (p <0.001); in 
the resistance stage of stress (p <0.043); with more frequent psychological symptoms 
(p = 0.005), associated with family and marital conflicts (p = 0.002). Conclusion: Through 
this approach, it was possible not only to identify stress phases, but also to offer a welcoming 
space where patients could voice their concerns. Most patients had non-serious stress 
levels and were not in a crisis situation, which is in line with the format of the approach 
explored here, but does not rule out its potential to identify cases that require traditional 
interventions in the field of mental health.

Keywords: Psychological Stress; Cardiovascular Diseases; Psychology.
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INTRODUÇÃO
O conceito de estresse, desenvolvido por H.Selye (1952),1 

é originário do campo da fisiologia e caracteriza-se como 
um conjunto de respostas não específicas do organismo, de 
caráter defensivo, contra agentes estressores provenientes 
do ambiente externo.

O estresse constitui fator associado às alterações neu-
roendócrinas diversas que participam do aparecimento e 
evolução da doença arterial coronariana (DAC), entre outras. 
Desde a década de 50, vem sendo estratificado, em seus 
diferentes aspectos, em estudos de cunho epidemiológico, 
clínico e experimental. Tem sido cotado, recentemente, em 
conjunto com os transtornos de humor e de ansiedade como 
fatores de promoção de aterosclerose.2-5

No decurso evolutivo do conceito, foi necessária, para 
efeito de classificar o fator estressor, a sua relação particular 
com a resposta do indivíduo, a forma como este possível 
estressor é representado na mente.6

Pode-se dizer que o estresse é uma representação, na 
medida em que o sujeito pode falar de si, utilizando-se deste 
conceito. Utiliza-se aqui, a noção psicanalítica,7 na qual “re-
presentação é o que forma o conteúdo concreto de um ato 
de pensamento (...) aquilo que do objeto vem inscrever-se nos 
sistemas mnésicos”. O conteúdo da representação constitui-se 
de traços de memória, que um dia foram percepções do sujeito. 
Estes traços permanecem inscritos em sistemas psíquicos 
diferentes, cada um deles regido por princípios associativos 
distintos, em permanente reorganização. Vale esclarecer que, o 
ato de representar é um processo mnêmico e que este corres-
ponde a uma reconstrução complexa, no qual as memórias são, 
sucessivamente, reorganizadas, podendo ocorrer retranscrição, 
segundo diferentes princípios associativos, em cada nível dos 
sistemas psíquicos.7 Portanto, um fator estressor não é algo 
apenas “fora”, mas o que cada um constrói, ou forja, num grau 
significativo, dependente de sua realidade psíquica.

O conceito de estresse foi sendo incorporado ao senso 
comum, sendo utilizado pelo leigo para exprimir seu mal-
-estar, de tal forma que, arrisca-se qualificá-lo como uma 
representação social; um signo empregado coletivamente 
e, portanto, passível de compartilhamento; que possibilita 
ao indivíduo tornar nomeável seu sofrimento. Trata-se de 
um fator de risco sobre o qual pesa, também, a demanda 
institucional para preveni-lo, quando, por sua intensidade e 
duração, se torna prejudicial à saúde. 

Neste sentido, há sempre uma demanda por parte de institui-
ções de saúde para que o psicólogo, em seu campo de atuação, 
focalize o “stress” do paciente.  Este profissional, por sua vez, tem 
como fundamento, privilegiar sempre um espaço para a palavra 
(do paciente, da família, da equipe) e lançar mão de recursos que 
sejam facilitadores para que a palavra seja “bem-dita”. 

Neste trabalho não se pretendeu revalidar o conceito, tam-
pouco correlacioná-lo com outras variáveis de promoção da 
aterosclerose. Buscou-se utilizar o estresse, pelo seu caráter 
representacional, mais especificamente, como um objeto facilita-
dor ou mediador, muito embora, possa-se reconhecer o caráter 
herege de sua utilização nesta modalidade, pois ele, de imediato, 
não se ajusta às características preconizadas, no campo da 
psicologia clínica e da psicanálise, como um objeto mediador.

Historicamente, o uso de objetos mediadores constituiu-se 
a partir da análise de crianças. Trata-se de um facilitador 

técnico que visa à emergência da fala, nas circunstâncias em 
que ela está dificultada, particularmente, em uma situação 
traumática, como o caso de doenças. Tem sido largamente 
utilizado em trabalhos de grupo, em instituições.8

OBJETIVOS
Utilizar um instrumento de avaliação de estresse, em 

pacientes coronarianos no pós-operatório tardio de revas-
cularização miocárdica e discutir sua utilização, como objeto 
mediador, para abordagem psicológica em sala de espera 
de um ambulatório hospitalar. Secundariamente, buscou-se 
identificar as fases do estresse nas quais os pacientes abor-
dados se encontravam, avaliando diferenças entre gêneros.

MÉTODO
O estudo teve desenho observacional, transversal, ex-

ploratório e descritivo, com abordagem metodológica mista 
(qualitativa e quantitativa). A abordagem e coleta de dados 
foram realizadas num período de dois anos. Os pacientes 
foram convidados para participar de uma entrevista clínica 
psicológica, semiestruturada, para falar sobre estresse e 
avaliar o nível de estresse. Caso concordassem em participar, 
após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
autorizado pelo Comitê de Ética do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia SP, sob nº 4186, a entrevista era realizada.  
Utilizou-se como critério de recrutamento para o convite, o 
último paciente a ser chamado para consulta com o cardio-
logista, procurando-se evitar, desta forma, ansiedade quanto 
ao tempo que poderia dispor no encontro com o psicólogo. 

O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp 
(ISSL)9 foi empregado para a avaliação objetiva do nível de es-
tresse destes pacientes. Entretanto, o instrumento foi aplicado de 
forma flexível; respeitando-se a cadeia associativa do paciente. 
Quando algum sintoma a ser cotado suscitava outras represen-
tações, instaurava-se, neste momento, um campo propício para 
escuta da demanda do paciente e o aprofundamento de uma 
possível queixa psicológica. Os sintomas de estresse a serem 
cotados pelo instrumento foram retomados, somente após o 
paciente ter se expressado livremente no decorrer da aplicação.

O resultado do instrumento foi fornecido, a todos os parti-
cipantes, ao final de seu cotejamento, independentemente do 
resultado do presente estudo, observando-se o cuidado de 
enaltecer a importância da atenção aos fatores emocionais, 
sem alarmar o paciente. Quando havia queixas psicológicas 
ou evidência de estresse detectadas pelo instrumento, incen-
tivava-se o paciente à procura por atendimento psicológico, 
no próprio hospital ou próximo à sua residência. 

As entrevistas foram transcritas e as narrativas agrupadas 
em quatro áreas temáticas: familiar - abrangendo as relações 
amorosas, fraternais e de parentesco; profissional - incluindo 
atividades ocupacionais vigentes ou a aposentadoria; saú-
de - abarcando a cardiopatia e outras co-morbidades, bem 
como, diferentes modalidades de tratamento já vivenciadas 
pelo paciente; e a área cultural que incluía a possibilidade de 
relato das atividades sociais; lazer ou de natureza religiosa.

Registraram-se, também, as dimensões emocionais 
manifestadas durante a narrativa. Elas foram agrupadas 
em função de sua recorrência. Foram elas: as de caráter 
depressivo - caracterizadas pelo pesar que acompanhava a 
verbalização das queixas; as de natureza ansiosa - motivadas 
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pelo medo e senso de ameaça durante descrição de fatores 
estressores e, por fim, a ocorrência de negação, definida aqui 
como a contestação, por parte do paciente, de admitir estar 
susceptível à qualquer fonte de estresse, interna ou externa.

Os dados foram cotados apenas em função da presença/
ausência das categorias definidas para a análise qualitativa 
das entrevistas.

As variáveis quantitativas foram submetidas à análise es-
tatística descritiva básica com base em frequências absolutas 
e relativas. Empregou-se, o Teste Qui-Quadrado e o Teste de 
Fisher para comparação entre gêneros, adotando-se o nível 
de significância α≤0,05 para a análise estatística dos dados.

RESUTADOS
Foi possível a abordagem de 126 pacientes, 62% (n=78) 

do sexo masculino e 38% (n=48) do sexo feminino. A média 
de idade dos pacientes foi de 65 anos. A maior proporção 
dos pacientes era procedente do estado de São Paulo (80%, 
n=100), 34% (n=42) viviam sozinhos e os demais (66%, 
n=83) com parceiros estáveis.

A forma mediadora como o ISSL foi utilizada permitiu 
abordar os pacientes para além do alcance previsto pela 
padronização do instrumento. (Tabela1) 

Na Tabela 1, observa-se que as queixas foram comuni-
cadas, predominantemente, numa narrativa depressiva (49%, 
n=62), especialmente as mulheres (p=0,028), enquanto que 
os homens tendiam a negar mais suas possíveis dificuldades 
(p=0,02). A área familiar foi a mais destacada pelos entrevista-
dos (70%), independente do gênero. Embora não fosse objetivo 
do estudo particularizar as situações de conflito, notadamente, 
a queixa em relação aos filhos adultos que regressaram para 
casa com a prole, após o divórcio, foi a mais frequente. 

A distribuição dos pacientes, por gênero, em função das 
fases e dos sintomas do estresse em que se encontravam 
no momento da avaliação consta na Tabela 2.

A análise estatística dos resultados obtidos a partir do 
ISSL demonstrou que as mulheres eram mais estressadas, 
mais frequentemente, na fase de resistência (p=0,043); com 
predominância de sintomas psicológicos (p=0,005), associa-
dos, na entrevista, a conflitos familiares e conjugais (p=0,002). 

Apenas quatro pacientes (3%) encontravam-se na fase 
de exaustão do estresse.

DISCUSSÃO
Analisando-se os dados obtidos, verificou-se haver no 

grupo de mulheres cardiopatas, maior frequência de queixas 
de natureza psicológica, quando comparadas aos homens 
entrevistados, o que de saída permite deduzir que foi o grupo 
que requisitou maior atenção psicológica, durante a aborda-
gem. Na literatura,2-4 as respostas ao estresse psicológico, em 
função das diferenças de gênero, tem sido uma preocupação 
recente.  Faz-se notório focalizar que, a despeito das mulheres 
pontuarem maior nível de estresse, apresentaram-se, também, 
com maior frequência, na fase de resistência, demonstrando 
ser o grupo que se caracteriza pelos esforços defensivos no 
enfrentamento de possíveis fatores estressores. 

 Embora, de um ponto de vista estatístico, as mulheres 
do estudo tenham se destacado, não se pode concluir que 
se trata de grupo de risco único para o agravamento da 
condição cardiovascular, uma vez que, nas entrevistas com 
o grupo dos homens, a negação, como recurso defensivo 
foi predominante, tornando este grupo, também, vulnerável 
a comportamentos nocivos para o incremento de outros 
fatores de risco cardiovascular. Somente pesquisas prospec-
tivas, incluindo outras variáveis para comparação poderiam 
averiguar em qual dos gêneros haveria maior taxa de mor-
bidade e mortalidade. Vale dizer, qual recurso psíquico teria 
papel protetor na saúde cardiovascular, se a resistência das 
mulheres (a depender das modalidades de enfrentamento a 
serem investigadas) ou a negação dos homens.

A fase de resistência implica o emprego de modalidades 
de enfrentamento defensivas diante de agentes estressores, 
quer na tentativa de eliminá-los ou, então, de se adaptar a 
eles. Não implica necessariamente em resiliência. Cyrulnik10 
aponta que quanto maior a resistência, menor a resiliência. A 
resistência pode estar associada, em alguns casos, a com-
portamentos rígidos que se prestam apenas à sobrevivência, 
em detrimento à criatividade e ao desenvolvimento pessoal. 
De um ponto de vista psicanalítico, a resistência é a forma 
de o sujeito defender o seu sintoma, vale dizer, que o sujeito 
prefere, inconscientemente, não efetuar nenhuma mudança.

A abordagem aqui relatada foi aceita por todos os pa-
cientes convidados. Os pacientes (com poucas exceções) 
que foram sensibilizados para um cuidado de sua saúde 
emocional não manifestaram desejo de prosseguirem sen-
do acompanhados, alegando, principalmente, dificuldades 

Tabela 1. Distribuição percentual dos pacientes de acordo com o tipo 
de narrativa e áreas temáticas abordadas na entrevista, por gênero.

Variável
Feminino Masculino

p-valor
n % n %

Áreas

Familiar 40 83,3 43 55,1 0,0018

Profissional 16 33,3 23 29,5 0,6940

Saúde 23 47,9 31 39,7 0,4587

Cultural 6 12,5 6 7,7 0,3713

Tipos de narrativa

Depressiva 31 64,6 31 39,7 0,0099

Ansiosa 14 29,2 13 16,7 0,1191

Negação 9 18,8 30 38,5 0,0284

Tabela 2. Distribuição percentual dos pacientes avaliados pelo ISSL, 
em função das fases, dos sintomas de estresse e gênero.

Variável
Feminino Masculino

p-valor
n % n %

Fases do estresse

Alerta 1 2,1 0 0,0 0,3810

Resistência 27 56,3 29 37,2 0,0434

Quase exaustão 9 18,8 7 9,0 0,1667

Exaustão 2 4,2 2 2,6 0,6352

Sintomas do estresse

Psicológicos 27 56,3 23 29,5 0,0047

Físicos 15 31,3 15 19,2 0,1368
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de acesso ao hospital. Curiosamente, fora do contexto de 
pesquisa, teve-se informações de que alguns pacientes, ao 
retornarem ao hospital, meses depois, perguntaram se haveria 
um novo encontro com o psicólogo para falar do estresse.

Interessante destacar que para 56% dos entrevistados, a 
doença cardíaca com seu corolário de aspectos: tratamento, 
limitações físicas, sintomas, entre outros, não se constituiu 
como tema relevante do encontro, ficando como questão 
secundária para os entrevistados, que priorizaram outros 
setores da vida pessoal.

Dois aspectos devem ser mencionados: primeiro, o tipo 
de objeto mediador utilizado talvez não tenha produzido o 
efeito desejado no sentido de reanimar processos psíquicos 
e produzir um movimento de mudança mais consistente; ou, 
um único encontro não tenha força suficiente para que isto 
se efetive. Segundo, as intervenções foram realizadas por 
estagiários de Psicologia e a escolha do ISSL por sua aplicação 
fácil e rápida, possivelmente, não eliminou, a necessidade de 
expertise clínica na devolução dos resultados e na potencia-
lização dos aspectos saudáveis do paciente, o que pode ter 
afetado o retorno destes, ao atendimento psicológico, além 
dos fatores reais alegados, tais como local de moradia.  

CONCLUSÃO
Em um ambulatório hospitalar, o psicólogo é desafia-

do a intervenções fora dos dispositivos clínicos ortodoxos 
para o atendimento, principalmente, quando ele tem que se 

posicionar em contextos onde o paciente não tem clara a 
demanda e apropriação de suas dificuldades psicológicas. 

Não foi intenção da presente pesquisa validar o método 
aqui empregado. Entretanto, o modelo de abordagem apre-
sentado mostrou-se efetivo, desde que não seja confundido 
com projetos terapêuticos de longo alcance. Através desta 
abordagem foi possível, além da identificação das fases 
do estresse em que os pacientes se encontravam, o le-
vantamento dos fatores de estresse destes pacientes, bem 
como foi oferecido um espaço de escuta e acolhimento. Mas 
levanta questões e desafios sobre o lugar de um hospital de 
especialidade para o atendimento das dificuldades identi-
ficadas, uma vez que, para uma parcela destes pacientes, 
estas dificuldades não estavam atreladas à cardiopatia e ao 
tratamento médico.

Os pacientes abordados apresentaram-se com níveis 
de estresse fora da situação de gravidade e não estavam 
em situação de crise, o que se coaduna com o formato da 
abordagem aqui descrita, mas não descarta seu potencial 
para identificação de casos que necessitam de intervenções 
tradicionais no campo da saúde mental.
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HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: REVISÃO DA 
LITERATURA E IMPACTO DO DIAGNÓSTICO EM CASCATA

FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA: LITERATURE REVIEW AND IMPACT 
OF CASCADE SCREENING

RESUMO
Introdução: A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma doença genética autossômica 

dominante que ocorre, principalmente, a partir de três diferentes tipos de mutações. Objetivos: 
Esforços direcionados à identificação de indivíduos portadores de HF e de seus familiares 
e à instituição precoce da terapia otimizada são aspectos importantes na prevenção da 
doença arterial coronariana (DAC) prematura e do risco de morte nessa população. Métodos: 
Rastreamento em cascata através da revisão do prontuário com dados lipídicos e estudo 
genético. Resultados: Caso índice: feminino, 28 anos. EF: xantomas tendinosos e arco 
corneano. Dois irmãos falecidos por infarto agudo do miocárdio (38 e 42 anos). Laboratório: 
Colesterol Total (CT) 646; LDL-c 575; HDL-c 50; Triglicérides 107. Teste ergométrico positivo 
para isquemia, cintilografia miocárdica: área de 2,9% de isquemia em parede anterior, fração 
de ejeção de 54%. Cinecoronariografia: lesão 40%, 1/3 médio da ACD. Familiares: Mãe 
(71a): CT 259; LDL-c 174; HDL-c 66; Triglicérides 95. Filha (2a): CT 226; LDL-c 132; HDL-c 
39; Triglicérides 95. Irmã (47a): CT 231; LDL-c 134; HDL-c 74; Triglicérides 114. Irmã (42 a) 
em uso de atorvastatina 80mg/dia (níveis de CT > 400 inicial): CT 242; LDL-c 182; HDL-c 
49; Triglicérides 53. Irmã (40a): CT 167; LDL-c 109; HDL-c 40; Triglicérides 84. Irmã (33a): 
CT 517; LDL-c 446; HDL-c 59; Triglicérides 61 mg/dL. Não foram encontradas mutações 
na região codificadora e regiões flanqueadoras dos éxons do gene que codifica o gene 
LDLR. Conclusão: Os rastreamentos clínico e laboratorial são essenciais para a identificação 
precoce e tratamento dos portadores de HF, prevenindo o aparecimento da DAC. O estudo 
genético não encontrou as mutações mais comuns no gene LDLR nessa família.

Descritores: Hipercolesterolemia; Diagnóstico; Aterosclerose; Doença da Artéria Coronariana.

ABSTRACT
Introduction: Familial Hypercholesterolemia (FH) is an autosomal dominant genetic 

disorder, caused mainly by 3 different types of mutations. Objectives: Efforts directed at the 
identification of individuals with FH and their relatives and the early institution of optimized 
therapy are important aspects in the prevention of premature coronary artery disease (CAD) 
and risk of death in this population. Methods: Cascade screening, through a review of 
medical records with lipid data and genetic study. Results: Index case: 28-year-old female. 
FE: tendon xanthomata and corneal arcus. Two brothers died following acute myocardial 
infarction (38 and 42 years). Laboratory: Total Cholesterol (TC) 646; LDL-c 575; HDL-c 50; 
Triglycerides 107. Ergometric test positive for ischemia, myocardial scintigraphy: area of 
anterior wall ischemia of 2.9%, ejection fraction 54%. Coronary angiography: lesion 40% 
middle third of the RCA. Family: Mother (71 years): TC 259; LDL-c 174; HDL-c 66; Triglycerides 
95. Daughter (2 years): TC 226; LDL-c 132; HDL-c 39; Triglycerides 95. Sister (47 years): TC 
231; LDL-c 134; HDL-c 74; Triglycerides 114. Sister (42 years) on atorvastatin 80 mg/day 
(initial TC levels >400): TC 242; LDL-c 182; HDL-c 49; Triglycerides 53. Sister (40 years): 
TC 167; LDL-c 109; HDL-c 40; Triglycerides 84. Sister (33 years): TC 517; LDL-c 446; HDL-c 
59; Triglycerides 61 mg/dL. No mutations were found in the coding and flanking regions 
of the exons of the gene encoding the LDLR gene. Conclusion: Clinical and laboratory 
screening procedures are essential for the early identification and treatment of FH carriers, 
preventing the onset of CAD. The genetic study did not find the most common mutations 
in the LDLR gene in this family.

Keywords: Hypercholesterolemia; Diagnosis; Atherosclerosis; Coronary Artery Disease.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2018;28(4):476-8http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182804476-8



477

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR: REVISÃO DA LITERATURA E IMPACTO DO DIAGNÓSTICO EM CASCATA

INTRODUÇÃO
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença ge-

nética do metabolismo das lipoproteínas, tem padrão de 
herança autossômica codominante e é caracterizada por 
níveis de LDL-c > 190 mg/dL.¹ Decorre de mutações no 
gene que codifica o receptor da LDL² forma mais comum 
ou nos genes codificadores da apo B, a qual possui menor 
afinidade pelo LDL³-R ou ainda da mutação da pró-proteína 
convertase subtilisina/kexina 9 (PCSK9),4 a qual acelera o 
catabolismo do LDL-R.4 Cerca de 85%-90% dos casos de 
HF deve-se a mutações do gene LDL-R. 

A HF leva a doença cardiovascular agressiva e prematura5 

e é responsável por cerca de 5%-10% dos casos de DAC em 
indivíduos abaixo dos 55 anos. Sem tratamento, 50% dos homens 
heterozigotos desenvolverão DAC antes dos 50 anos e 100% aos 
70 anos; entre as mulheres heterozigóticas, 12% terão alguma 
manifestação de DAC aos 50 anos e 74% aos 70 anos.5  Cerca 
de 85% dos homens e 50% das mulheres com HF heterozigótica 
terão um evento cardiovascular antes dos 65 anos de idade.5 

Dada a elevada morbimortalidade, os indivíduos diagnosticados 
como possíveis HF pelos critérios de Dutch medped, passam 
a ser os casos-índice, sendo então rastreados os parentes de 
primeiro grau e subsequentemente os de segundo e terceiro 
graus. A abordagem é feita combinada à análise do perfil lipídico 
dos familiares suspeitos e de uma anamnese dirigida e exame 
físico pesquisando-se os achados clínicos típicos da HF.

OBJETIVOS
Revisão da literatura sobre hipercolesterolemia familiar e 

demonstração, através de um caso clínico, da importância 
do rastreamento em cascata em indivíduos com HF.

MATERIAIS E MÉTODOS
Realizada revisão bibliográfica sobre hipercolesterolemia 

familiar e em banco de dados online Pubmed e Scielo e 
revisão de prontuários de pacientes do ambulatório de Lípides 
do Hospital e Maternidade Celso Pierro – PUC CAMPINAS, 
bem como dos familiares de primeiro e segundo grau con-
vocados por rastreamento em cascata conforme orientação 
da Diretriz de Hipercolesterolemia Familiar da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia.

RESULTADOS
Foi dado como exemplo do rastreamento em cascata: 
Caso índice: Paciente do sexo feminino, 28 anos, com 

obesidade grau I, encaminhada do Pronto Socorro por queixa 
de dor torácica atípica, é admitida no ambulatório de cardiologia 
em outubro de 2015 sem uso de medicamentos negando qual-
quer comorbidade. Antecedente Familiar: 2 irmãos falecidos 
por infarto agudo do miocárdio (38 e 42 anos). Exame Físico: 
xantomas tendinosos patelares e tendão de aquiles, arco 
corneano, sopro carotídeo à esquerda. Exames: Colesterol 
Total (CT) 646; LDL-c 575; HDL-c 50; Triglicérides 107. Teste 
ergométrico positivo para isquemia; Cintilografia miocárdica: 
área de 2,9% de isquemia em parede anterior, fração de ejeção 
de 54%; Cateterismo cardíaco: lesão 40% terço médio ACD. 
Pelos critérios diagnósticos do DUCTH MEDPED, pacien-
te tem diagnóstico de certeza para HF (pontuação de 23, 
sendo maior que oito já classificado como certeza). Iniciado 

tratamento com Atorvastativa 40 mg e realizado rastreamento 
em cascata. Mãe (71 anos): CT 259; LDL-c 174; HDL-c 66; 
Triglicérides 95. Filha (2 anos): CT 226; LDL-c 132; HDL-c 39; 
Triglicérides 95. Irmã (47 anos): CT 231; LDL-c 134; HDL-c 
74; Triglicérides 114. Irmã (42 anos) em uso de atorvastatina 
80mg/dia (níveis de CT > 400 inicial): CT 242; LDL-c 182; 
HDL-c 49; Triglicérides 53. Irmã (40 anos): CT 167; LDL-c 109; 
HDL-c 40; Triglicérides 84. Irmã (24 anos): CT 517; LDL-c 446; 
HDL-c 59; Triglicérides 61. Convocados para estudo genético: 
caso índice, sua filha, sua mãe e duas irmãs. Os achados de 
exame físico encontrados nas duas irmãs foram a presença 
de arco corneano, xantoma tendíneo, patelar e tuberoso. Não 
foram encontradas mutações na região codificadora e regiões 
flanqueadoras dos exons do gene que codifica o receptor de 
LDL a partir do sequenciamento de Sanger.

DISCUSSÃO
A HF é uma doença genético autossômica dominante 

que possui penetrância de quase 100%, o que significa que a 
metade dos descendentes em primeiro grau de um indivíduo 
afetado serão portadores do defeito genético e irão apresentar 
níveis elevados de LDL-c desde o nascimento e ao longo de 
suas vidas.6 A consanguinidade na família e a naturalidade dos 
pacientes com suspeita clínica de HF devem ser pesquisadas 
durante anamnese devido a maior chance de herança da 
doença. Embora não haja relato de consanguinidade conhecida 
na família de nosso estudo, os pais são naturais de município 
do interior de minas gerais, o que pode ter contribuído para 
o perfil homozigoto do nosso caso índice.

O rastreamento em cascata envolve a determinação do 
perfil lipídico em todos os parentes de primeiro grau (pai, mãe 
e irmãos) dos pacientes diagnosticados como portadores 
de HF.7 As chances de identificação de outros portadores de 
HF a partir de um caso-índice são: 50% nos familiares de 
primeiro grau, 25% nos de segundo grau e 12,5% nos de 
terceiro grau pelo caráter autossômico da doença.7 Nesta 
família, foram identificados mais quatro pacientes a partir 
do caso índice com diagnóstico de certeza de acordo com 
DutchMEDPED  além de mais dois irmãos já falecidos por 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com idade precoce, que 
provavelmente eram portadores da doença.

Os testes genéticos têm grandes limitações para o diag-
nósticos de HF. Entre os pacientes hipercolesterolêmicos 
com diagnóstico de HF possível por Ducthmedped a taxa 
de identificação de uma mutação causal por meio do teste 
genético é de 50% ou menos,8 no entanto, os pacientes com 
mutação apresentam 22 vezes mais chances de desenvolver 
DCV que os sem mutações para os mesmos níveis de co-
lesterol.9 No nosso caso, apesar da mutação do LDL-R ser 
negativa, isto não afasta o diagnóstico. 

Em pacientes heterozigotos, um gene defeituoso para o 
receptor de LDL é herdado de um dos pais e um gene normal, 
do outro. Como dois genes funcionais são necessários para 
manter o nível plasmático normal de LDL-c, a ausência de 
um gene funcional causa um aumento no nível de LDL para 
aproximadamente duas vezes o normal já na infância. Isto 
justifica o possível diagnóstico de HF também na paciente 
de três anos. Os pacientes homozigotos herdam dois genes 
defeituosos10, consequentemente, os receptores de LDL não 
têm funcionalidade e os pacientes têm uma hipercolesterolemia 
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grave (650 a 1.000 mg/dL) além de fenótipos típicos semelhante 
ao encontrado no caso índice e em suas irmãs.

Sabemos que o diagnóstico e tratamento precoce com 
agentes hipolipemiantes, além da triagem familiar, podem mudar 
a história natural dessa grave enfermidade. A partir do caso 
índice, foram identificados quatro casos de HF (duas irmãs, filha 
e mãe). Embora, as manifestações ateroscleróticas de HF ge-
ralmente ocorram na idade adulta, os efeitos clínicos da doença 
podem começar na primeira década de vida,11 demonstrando a 
necessidade de rastreamento e tratamento adequado precoce 
para evitar as lesões cardiovasculares. O tratamento ideal envolve 
mudança de hábitos alimentares, além de medicamentos.

O tratamento medicamentoso otimizado é feito com 
estatinas de alta potência (Atorvastatina 80 mg) e Ezetimibe 
10mg. Os estudos mais recentes vêm mostrando benefício 
do uso de Inibidores do PCSK9 para esses pacientes, mas 
os dados ainda são inconclusivos sobre o impacto na mor-
talidade desses indivíduos.12  Aguardamos resultados de 
estudos em andamento.

CONCLUSÃO
O rastreamento em cascata aumenta o número de 

diagnósticos e diminui a idade com que o indivíduo é diag-
nosticado, havendo maior chance de tratamento precoce e 
diminuição do risco cardiovascular global. Apesar de exis-
tirem cerca de 10.000.000 de indivíduos com HF, apenas 
menos de 10% desses têm o diagnóstico e menos de 25%  
recebem tratamento hipolipemiante.13 Esforços direcionados 
a identificação de indivíduos portadores de HF e de seus 
familiares e a instituição precoce de terapia otimizada, são 
aspectos importantes na prevenção da doença cardiovascular 
prematura e do risco de morte nessa população.
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EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS: SUPLEMENTOS 
NUTRICIONAIS E IMUNOMODULADORES – PARTE 2

CARDIAC EMERGENCIES: DIETARY SUPPLEMENTS AND IMMUNOMODULATORS – PART 2

RESUMO
As emergências cardiológicas podem causar rápidas e profundas alterações na 

resposta metabólica e sistêmica. Essas alterações contribuem acentuadamente para a 
mobilização de reservas corporais que repercutirão no estado nutricional. A avaliação 
nutricional, ainda que não seja realizada na fase crítica da assistência interdisciplinar, 
deverá ser realizada o quanto antes, visando a adoção da alimentação adequada e 
reposição hídrica e de eletrólitos. Na presente revisão são abordadas estratégias de 
intervenção nutricional com a indicação de suplementos nutricionais e imunomoduladores 
como ferramentas importantes no controle da alimentação dos pacientes em situações 
de emergências cardiológicas.

Descritores: Urgências Médicas; Cardiologia; Adulto; Estratégias. 

ABSTRACT
Cardiac emergencies can cause rapid and profound changes in metabolic and systemic 

response. These changes contribute significantly to the mobilization of body reserves, which 
will have an impact on nutritional status. Nutritional assessment, although not performed in 
the critical phase of interdisciplinary care, should be carried out as early as possible with 
a view to the adoption of an adequate diet along with water and electrolyte replenishment. 
In this review the authors address nutrition intervention strategies with the indication of 
dietary supplements and immunomodulators as important tools in dietary control in patients 
experiencing cardiac emergency situations.

Keywords: Emergencies; Cardiology; Adult; Strategies. 

INTRODUÇÃO
Em pacientes cirúrgicos a prevalência de desnutrição 

é observada em 28% a 58% dos casos. Por outro lado a 
obesidade também é um preditor de risco de complicações, 
porém, distintas as comumente ocorrentes em pacientes 
desnutridos assim, também contribuem para o maior tempo 
de permanência hospitalar.1

Sabe-se que a nutrição é fundamental à vida e, simples-
mente definida, a nutrição se refere ao alimento que uma 
pessoa come e como o corpo o utiliza.2   

O contexto de assistência terapêutica nutricional diz 
respeito ao conhecimento de como o corpo usa alimento 
ou formulações de nutrientes para dar suporte às funções 
fisiológicas. Em serviços de assistência, a nutrição pode 
ser oferecida como dieta alimentar,3 uma combinação de 
alimentos mais suplementos nutricionais orais,4 nutrição 
enteral (por sonda),3 nutrição parenteral3 ou uma combinação 
de nutrição enteral mais a parenteral.5 

Ao contrário da nutrição adequada está a carência ali-
mentar ou privação alimentar que se manifesta como um 
estado extremo de exaustão das reservas corporais de macro 
e micronutrientes. A desnutrição é também caracterizada por 

efeitos adversos mensuráveis na forma física, função corporal 
e em resultados clínicos.6

Independentemente da gestão hospitalar, um quadro que 
ainda é frequentemente encontrado em indivíduos hospitali-
zados é o de desnutrição. A desnutrição frequentemente não 
é reconhecida e tratada em comunidades de todo o mundo.7

Mesmo após os avanços na terapia nutricional estu-
dos demonstram que durante a internação os pacientes 
já apresentam tendência a desenvolver a desnutrição ou 
pacientes desnutridos podem apresentar uma piora do seu 
estado nutricional.8 

O estado nutricional (EN) comprometido afeta o sistema 
imune e em suas funções cognitivas, tornando-se fator de 
risco para infecções, quedas, delírios, reações adversas a 
medicações, deficiência de cicatrização de feridas, dimi-
nuição de síntese de proteínas hepáticas e de produção 
de suco gástrico.9 

Nesta revisão são abordadas estratégias de intervenção 
nutricional tendo a indicação de suplementos nutricionais 
e imunomoduladores como ferramentas importantes no 
manejo da alimentação de pacientes em situações de 
emergências cardiológicas.
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SUPLEMENTOS E IMUNOMODULADORES
Arginina

Nutrientes específicos capazes de modular as respostas 
imunológicas e inflamatórias em diferentes patologias são 
chamados de imunonutrientes. A suplementação com imuno-
nutrientes pode reduzir complicações infecciosas e tempo de 
internação hospitalar, melhorando o prognóstico de pacientes 
cardíacos cirúrgicos. Entre os nutrientes com ação imunomodu-
ladora, mais estudados, destaca-se a arginina ou L-arginina.10

Embora seja considerado um aminoácido não essencial 
ao adulto saudável, em situações clínicas relacionadas ao 
estresse metabólico e hipercatabolismo, a arginina é clas-
sificada como aminoácido condicionalmente essencial.11 
A arginina participa da síntese proteica, como substrato para 
o ciclo da ureia e produção de óxido nítrico, auxilia na função 
imune, favorecendo a proliferação dos linfócitos T, formação 
de colágeno e cicatrização de feridas, além de estimular a 
secreção de hormônio do crescimento, prolactina e insulina.10-12

A suplementação com formulações enriquecidas com 
arginina está bem fundamentada para pacientes oncológicos 
submetidos a cirurgias do trato digestório. Vários estudos 
mostraram redução de infecção, melhora de cicatrização, 
melhora do sistema imune e menor tempo de hospitalização 
em pacientes que receberam suplementação pré-cirúrgica 
deste aminoácido,13-17 mas o uso ainda é controverso na 
sepse e no manejo de pacientes cardíacos graves. Alguns 
estudos sugerem que o excesso de arginina pode levar à 
hiperprodução de óxido nítrico, exacerbando o processo de 
vasodilatação, o que resultaria em danos teciduais,11,18,19 en-
quanto outros demonstraram redução plasmática do conteúdo 
de arginina na sepse, tornando-a um aminoácido essencial 
nesta condição e questionam se sua suplementação não 
poderia ser usada no tratamento desta condição.20-24

As recomendações para a suplementação de arginina 
variam entre 2-4% do valor calórico total ou 17 g/L de solução, 
sendo tolerado até 30 g/dia, pois doses orais acima de 30g 
poderiam ocasionar diarreia. Para imunomodulação, alguns 
estudos propõem doses acima de 12 g/L, durante três dias 
e, preferencialmente, de cinco a dez dias antes da cirurgia, 
associada ao aporte calórico pleno.10

A L-arginina é reguladora da função cardiovascular por ser 
precursora do óxido nítrico (ON), com consequente regulação 

da pressão sanguínea e perfusão tecidual. O óxido nítrico 
também desempenha importante função na modulação da 
resposta imune, possivelmente pela regulação da síntese de 
citocinas e macrófagos.12

Cirurgias de grande porte, como as cardíacas, estão 
associadas à alteração da resposta inflamatória e do sistema 
imune, que se correlacionam a ocorrência de complicações 
e mortalidade no período pós-operatório. Uma estratégia 
para reduzir essas complicações seria a suplementação de 
arginina ou L-arginina, isolada ou na composição de dietas 
imunomoduladoras no período perioperatório. 

Os resultados da suplementação com arginina de alguns 
estudos clínicos com pacientes cirúrgicos cardíacos estão 
resumidos na tabela abaixo. (Quadro 1)

Embora sejam positivos os resultados da suplementação 
com arginina em pacientes submetidos à cirurgias cardíacas, 
a heterogeneidade entre os estudos, em relação ao número 
de participantes, características clínicas dos pacientes, tipos 
de cirurgia, dose, tempo de uso e via de administração, ainda 
não permitem a padronização desta conduta nas diretrizes 
interdisciplinares, sendo necessários mais estudos para 
estabelecer recomendações na prática clínica.

Glutamina
A glutamina é um aminoácido semi essencial que pode 

ser sintetizado em muitos tecidos do corpo, principalmente 
nos músculos esqueléticos. A glutamina se torna condicional-
mente essencial em estados catabólicos, como nas grandes 
cirurgias, traumas e queimaduras, condições em que ocorre 
depleção do conteúdo plasmático desse aminoácido.30

A suplementação de glutamina está associada a preser-
vação da mucosa intestinal e ao fortalecimento do sistema 
imune. A glutamina é precursora de ácidos nucleicos e o 
substrato preferencial de células de replicação rápida como 
os enterócitos, linfócitos e macrófagos. Sua suplementação 
é contraindicada em pacientes hepatopatas, pois é metabo-
lizada em glutamato e amônia, e em pacientes renais pela 
redução de seu metabolismo nos túbulos renais.30,31 

Sua recomendação varia entre 0,3 - 0,5 g/kg/dia ou 20 – 25 
g/dia. Estudos com suplementação de glutamina em pacien-
tes críticos demonstraram redução do tempo de internação 
e dos custos hospitalares, melhora do balanço nitrogenado 
e manutenção da permeabilidade da barreira intestinal.32 

Quadro 1. Suplementação de arginina em pacientes cirúrgicos cardíacos.

Autor n Tipo de cirurgia Dose / via de 
administração Período Resultados

Iwase et al.,
201425 14 Troca valvar / Correção 

aneurisma

imunonutrientes 
combinados suplemento 
V.O

5 dias pré 
cirurgia

- Redução agregação plaquetária
- Melhora resposta trombótica

Lucotti et al.,
200926 32 RM 6,4g/dia V.O 6 meses pós 

cirurgia

- Melhora da Sensibilidade a insulina 
e adiponectina
- Redução IL-6 plasma

Ruel et al.,
200827 19 RM 6g/dia V.O 3 meses pós 

cirurgia
- Melhora função Endotelial e 
circulação miocárdica

Doutreleau et al.,
201028 22 Tx cardíaco 6g/ 2 X ao dia V.O 6 semanas

- Melhora da capacidade de exercício
-Melhora perfusão muscular e função 
endotelial 

Tepaske et al.,
200129 50 RM

imunonutrientes 
combinados suplemento 
V.O

5 dias 
pré-cirurgia

- Melhora do sistema Imune
- Redução complicações pós 
operatórias

RM: revascularização do miocárdio; Tx: transplante; Imunonutrientes combinados (arginina + ômega 3+ RNA); V.O: via oral; IL-6: interleucina 6.
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O papel da glutamina na suplementação de pacientes crí-
ticos, cirúrgicos graves, politraumatizados, oncológicos e 
queimados, além de melhores efeitos pela administração 
parenteral, já estão bem estabelecidos em literatura,33-36 
mas para pacientes em nutrição enteral, mais evidências 
são necessárias.32,37

Vários estudos têm utilizado a suplementação de gluta-
mina em pacientes de cirurgia cardíaca, conforme descrito 
no Quadro 2. 

Um ensaio clínico randomizado com 28 pacientes me-
xicanos com cardiopatia isquêmica, submetidos a revas-
cularização do miocárdio com circulação extracorpórea, 
recebendo 0,5g/Kg/dia de glutamina oral ou maltodextrina 
(placebo) três dias antes da cirurgia mostrou uma redução 
significativa do dano miocárdico pós-operatório (redução 
de enzimas cardíacas mensuradas na hora da cirurgia, 12h 
e 24h após cirurgia), menor morbidade e mortalidade que 
o grupo placebo.38

A infusão de solução de L-glutamina a 20%, três horas antes 
da cirurgia, reduziu significativamente a glicemia em pacientes 
com doença arterial coronariana submetidos a revascularização 
miocárdica com circulação extracorpórea (CEC) em compa-
ração a pacientes que receberam placebo (solução salina) e 
administração de doses iguais de insulina exógena.39

Os níveis plasmáticos de glutamina foram dosados no 
período pré e pós-cirúrgico, em 90 pacientes submetidos à 
cirurgia cardíaca com CEC observando-se redução signifi-
cante dos valores após a cirurgia em comparação com os 
níveis pré-operatórios. Não houve relação entre a diminuição 
dos níveis plasmáticos de glutamina e o tempo de CEC ou 
de pinçamento aórtico. Houve correlação entre os níveis 
plasmáticos de glutamina no pré-operatório e a presença 
de cultura positiva para infecção após cirurgia cardíaca.40

A circulação extracorpórea (CEC) utilizada nas cirurgias 
cardíacas está associada a reações inflamatórias desenca-
deadas como resposta ao estresse oxidativo. Estudo pros-
pectivo, randomizado, duplo cego com 60 idosos submetidos 
a cirurgia de troca valvar com CEC foram divididos em três 
grupos recebendo solução de glutamina (0,5 g / kg / dia), 
solução de aminoácidos ou solução salina por três dias antes 
da cirurgia. Os níveis plasmáticos de glutamina e glutationa 
foram mensurados e relacionados no pós cirúrgico. Obser-
vou-se correlação significativa entre os níveis de glutamina 
e glutationa, concluindo que a infusão peri-operatória de alta 

dose de glutamina aumentou as concentrações plasmáticas 
da mesma e manteve os níveis de glutationa após cirurgia 
cardíaca com CEC.41

A lesão de isquemia/reperfusão que acontece nas cirurgias 
cardíacas está associada a maior morbidade e mortalidade. 
O efeito protetor da glutamina contra essas lesões miocárdicas 
foi demonstrado em estudos experimentais.42 Num estudo, 14 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva com CEC, 
foram randomizados para receber 25 g de glutamina ou malto-
dextrina (placebo) por três dias antes da cirurgia. A terapia com 
glutamina reduziu a lesão miocárdica avaliada pela dosagem 
de enzimas cardíacas neste pequeno estudo.43

Estudos publicados por Lomivorotov et al. com admi-
nistração endovenosa de glutamina (0,4 g/Kg) no período 
perioperatório, mostraram que a infusão de L-glutamina du-
rante as primeiras 24 horas do período perioperatório produz 
efeito cardioprotetor em pacientes com cardiopatia isquêmica 
operados com CEC, aumentando a concentração de tropo-
nina 24 horas após a cirurgia e associando-se a melhora da 
função miocárdica.44,45 Em pacientes diabéticos submetidos 
a esse protocolo, as propriedades cardioprotetoras e o efeito 
modulatório na resistência à insulina atribuídos a adminis-
tração parenteral de glutamina não foram encontrados.46

Os efeitos benéficos da utilização de glutamina, no perío-
do perioperatório das cirurgias cardíacas, estão relacionados 
principalmente a proteção miocárdica contra o estresse 
oxidativo e resposta inflamatória ocasionados pela circula-
ção extracorpórea. As evidências científicas apontam que a 
administração por via parenteral é a forma mais efetiva para 
suplementação desse aminoácido.

Nucleotídeos
Os nucleotídeos, representados pelas purinas e pirimidi-

nas, são precursores dos ácidos desoxirribonucleico (DNA) 
e ribonucleico (RNA), sendo indispensáveis para a síntese 
de proteínas celulares, além de participar da formação de 
moléculas responsáveis pela transferência química de ener-
gia para os processos metabólicos por meio da síntese de 
adenosina trifosfato -ATP e monofosfato cíclico de adenosi-
na- AMP cíclico) e de coenzimas envolvidas no metabolismo 
de nutrientes e de energia (dinucleotídeo de nicotinamida e 
adenina-NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato-
-NADP e dinucleotídeo de flavina e adenina -FAD).47,48

Quadro 2. Ensaios Clínicos com administração de glutamina em pacientes de cirurgia cardíaca.

Autor n Tipo de cirurgia Dose /via adm Período Resultados
Chávez-Tostado et al., 
201738 28 RM c/ CEC 0,5g/kg/dia V.O 3 dias pré-cirurgia

- Redução da mortalidade 
comparado ao grupo placebo

Engel et al., 200941 60 Troca valvar c/ CEC 0,5g/kg/dia E.V 3 dias pré-cirurgia
- Aumento das concentrações 
plasmáticas de glutamina e 
Glutationa peroxidase

Sufit et al., 200743 14 RM e Troca valvar c/ CEC 25g/dia V.O 3 dias pré-cirurgia
- Redução das enzimas cardíacas
- Redução da lesão miocárdica

Lomivorotov et al., 201245 50 RM e troca valvar c/CEC 0,4g/kg/dia E.V 3 horas pré-cirurgia
- Aumento da troponina
- Melhora da função miocárdica

Hissa et al., 201139 22 RM c/CEC Solução 20% E.V 3 horas pré-cirurgia
- Redução da glicemia comparado 
ao grupo placebo

Lomivorotov et al., 201346 64 RM c/ CEC em DM 0,4g/kg/dia E.V 24 horas pré-cirurgia - Sem efeitos cardioprotetores
RM: revascularização do miocárdio; CEC: circulação extracorpórea; DM: diabetes mellitus; adm: administração; V.O: via oral; E.V: endovenosa.
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Os nucleotídeos são importantes para a maturação normal 
dos linfócitos, replicação de células de crescimento rápido na 
mucosa gastrointestinal e proliferação de células do sistema 
imune, diminuindo a susceptibilidade à infecções. Por isso, 
durante o estresse metabólico, grandes quantidades de 
nucleotídeos exógenos são requeridas para restaurar ou 
manter o sistema imune e promover o trofismo intestinal.48-52 

Em um estudo japonês com 14 pacientes cardíacos pré-
-cirúrgicos avaliou resposta imune e plaquetária em pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca. Eles foram divididos em dois 
grupos, recebendo dieta padrão hospitalar com ou sem 
suplemento imunomodulador (enriquecido com ômega-3, 
arginina e nucleotídeos) por cinco dias antes da cirurgia. 
Em conclusão, o suplemento imunomodulador aumentou 
a expressão de antígeno leucocitário humano (HLA-DR), a 
relação de linfócitos CD4 / CD8 e a produção de interferon 
gama (IFN-γ), enquanto os níveis de interleucina 10 (IL-10) e 
a formação de agregados leucocitários e plaquetários, antes 
e após a cirurgia, foram suprimidos. Estes efeitos benéficos 
podem prevenir respostas inflamatórias e trombóticas na 
fase inicial após cirurgia cardíaca, diminuindo a incidência 
de complicações pós-operatórias.53 

Pensando no efeito sobre o metabolismo energético 
das células cardíacas, um estudo experimental avaliou se a 
adição de nucleotídeos e nucleosídeos à solução da Univer-
sidade de Wisconsin (solução hipertônica padrão-ouro para 
a preservação de órgãos) poderia melhorar a recuperação 
funcional cardíaca após preservação hipotérmica por longo 
período. Os pesquisadores concluíram que os corações de 
ratos preservados na solução enriquecida com nucleotídeos, 
reperfundidos após de 12h, tiveram a função cardíaca melhor 
recuperada que aqueles preservados na solução padrão.54

Outro estudo experimental avaliou se a suplementação 
oral de ribose, associada ou não a creatina, poderia estimular 
a ressíntese de nucleotídeos de adenina nas células cardíacas 
após infarto, melhorando a função cardíaca. Os resultados 
foram negativos, a elevação dos níveis de ribose e creatina 
miocárdica não conseguiu manter os níveis de nucleotídeos de 
adenina nas células cardíacas ou melhorar a remodelação e 
a função pós-infarto do ventrículo esquerdo. Níveis reduzidos 
de creatina e nucleotídeos totais de adenina (soma de ATP, 
ADP e AMP) são marcas da insuficiência cardíaca crônica.55

Apesar de os nucleotídeos desempenharem papel im-
portante no metabolismo das células cardíacas, há pouca 
evidência na literatura sobre a suplementação oral, enteral 
ou parenteral, dessas substâncias isoladas ou combinadas a 
outros nutrientes imunomoduladores em pacientes submetidos 
a cirurgia cardíaca. Estudos experimentais com o objetivo de 
identificar a presença e função dos nucleotídeos nas células 
cardíacas, também são escassos e apresentam resultados 
divergentes. Portanto, mais pesquisas em relação a utilização 
de nucleotídeos na cirurgia cardíaca são necessárias. 

Selênio, Zinco e Cobre 
O estresse oxidativo após uma emergência cardiológica 

promove dano tecidual secundário e até a falência de órgãos 
em casos mais graves. Micronutrientes como Selênio (Se), 
Zinco (Zn) e Cobre (Cu) são essenciais para a manutenção 
do equilíbrio oxidativo,56 pois reduzem a resposta inflamatória. 
No  entanto, esses elementos traços possuem concentrações 

plasmáticas diminuídas durante eventos agudos, o que contribui 
para a múltipla disfunção orgânica e aumento da mortalidade.57

A deficiência leve de Selênio (Se) tem relação com a 
etiologia de algumas doenças doenças cardiovasculares 
(DCV) e outras condições degenerativas associadas ao 
envelhecimento.58 A redução das concentrações de Se du-
rante o envelhecimento pode representar a base para o 
desequilíbrio das enzimas envolvidas com a remoção das 
espécies reativas de oxigênio.58

Muitos estudos têm mostrado a redução significativa 
do Se plasmático em pacientes após infarto agudo do mio-
cárdio, insuficiência cardíaca congestiva, cardiomiopatias, 
hipertensão, cardiopatia crônica, isquemia e aterosclerose. 
Não está completamente elucidado o mecanismo que induz 
essa redução do Se, mas sugere-se que sua deficiência 
promove riscos à saúde envolvendo várias doenças.58,59  

Estudo em humanos demonstrou que a suplementação 
de Se em 400 ug/dia por sete dias melhorou a evolução de 
pacientes submetidos a cirurgia cardíaca.60 

Em um estudo prospectivo, randomizado, duplo-cego e 
placebo-controle com 200 indivíduos admitidos na UTI de um 
hospital universitário na Suíça realizou-se a suplementação 
intravenosa de Selênio (Se) – 270ug e Zinco (Zn) – 30 mg 
além de Vitamina C (1,1g) e Vitamina B1 (100 mg) por cinco 
dias.57 O resultado a curto prazo foi positivo, pois os desfechos 
foram observados ainda durante a permanência na UTI, onde 
observou-se redução mais rápida da PCR, principalmente em 
pacientes cardiopatas, menor tempo de ventilação mecânica 
e menor período de permanência hospitalar.57

No estudo de Berger et al a dose de Se de 540 ug se-
guida aumento para 270 ug por dia foi capaz de corrigir a 
concentração de Se no plasma e normalizar a atividade da 
Glutationa Peroxidase (GPX).57 

Em pacientes críticos doses entre 350 – 1.000 ug por 10 
a 15 dias foram associadas a benefícios clínicos,57,58 mas 
ressalta-se que doses superiores a 450 ug/dia na população 
em geral está associada à redução da atividade da 5-triio-
dotironina deiodinase, uma enzima que catalisa a liberação 
do iodo durante a síntese de hormônios tireoidianos. O Se 
pode ser o ponto chave do sistema de defesa antioxidante 
em condições agudas, mas outros oligoelementos e o Zinco 
(Zn), particularmente, também são fatores importantes.57

O Zn está associado a reparação de tecidos e melhora a 
cicatrização de feridas em queimaduras com o uso de 30 mg 
(intravenoso) por 21 dias quando associado à vitamina C, 
vitamina E e vitamina B1 por melhorar a cascata antioxidante. 
Outros autores reforçam que em relação as doses de Zn 
(dois dias com 50 mg, seguida da manutenção de 25 mg/
dia), vitaminas C, E e B1 foi alta quando comparada com 
outros trials.57,58 Em um estudo com 67 pacientes submetidos 
a revascularização do miocárdio os autores avaliaram o con-
teúdo sérico de Zn, Se e Cu nos tempos 30, 60 e 90 minutos 
intraoperatório, 30 minutos e 24 horas após o procedimento 
e 5 dias de pós cirúrgico. Observou-se que as reservas de Se 
diminuíram rapidamente e a razão Cu/Zn aumentou de modo 
acelerado no início do procedimento, evidenciando o impacto 
do estresse cirúrgico na homeostase desses nutrientes.61 

Elementos traço encontram-se diminuídos, principalmente 
no intraoperatório e mantém-se abaixo dos níveis de norma-
lidade mesmo após alguns dias do procedimento, sugerindo 
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que o monitoramento desses nutrientes nos casos de emer-
gências cardiológicas devam fazer parte dos protocolos de 
assistência nutricional ao paciente crítico.

Vitamina K
A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel e foi descoberta 

por pesquisadores dinamarqueses em 1929. Assim, em 
1939, Dam, Doizy e Karrer isolaram os fatores com atividade 
antihemorrágica, que chamaram em conjunto de vitamina K, 
por conta da primeira letra de Kogulation).62

Endogenamente, sua principal função é a de promover a 
síntese de fatores de coagulação.62  Além de estar presente 
em grande quantidade nos vegetais folhosos na cor verde 
(agrião, alface, folhas de beterraba, brócolis, couve-manteiga, 
folhas de couve-flor, espinafre, folhas de nabo, repolho, salsa, 
casca de pepino, mostarda, chicória, rúcula, entre outros), 
óleos e gorduras (azeite de oliva, margarina, óleo de canola, 
óleo de soja), fígado bovino e, ela também é sintetizada pela 
microflora bacteriana do intestino.63

Algumas medicações podem interferir na produção de 
vitamina K, assim como sulfas e antibióticos. As medicações 
laxantes podem reduzir a absorção da vitamina. A vitamina 
K é antagonista de drogas anticoagulantes.64

Os anticoagulantes orais (ACO) são medicamentos uti-
lizados na prevenção de eventos tromboembólicos e em 
pacientes cardiopatas, que atua por competição com a vita-
mina K, impedindo a carboxilação dos fatores de coagulação. 
O paciente em uso desta medicação deve ser orientado a 
manter constante a ingestão de alimentos fonte de vitamina 
K para evitar flutuações nos níveis de coagulação sanguínea. 
A dose do anticoagulante deve ser ajustada pelo médico à 
ingestão da vitamina K pela alimentação, para isso é impor-
tante que esses alimentos sejam consumidos regularmente 
em quantidades iguais ou muito semelhantes, para que a 
quantidade de vitamina K no sangue não varie muito e a 
dose fique inadequada.65

A ingestão diária recomendada (IDR) é a quantidade de 
vitaminas e de outros nutrientes que deve ser consumida 
diariamente para atender às necessidades nutricionais da 
maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas da população 
sadia pode ser observado no quadro abaixo.65,66 (Quadro 3).

Quadro 3. Recomendação diária de vitamina K. 

Idade
Microgramas de vitamina k por dia

Mulheres Homens
0-6 meses 2,0

7-12 meses 2,5

1-3 anos 30

4-8 anos 55

9-13 60 60

14-18 75 75

19-30 90 120

31-50 90 120

50-70 90 120

>70 90 120

Gestação: ≤ 18 anos 75 ---

Gestação: 19-30 anos 90 ---

Gestação: 31-50 anos 90 ---

Lactação: ≤ 18 anos 75 ---

Lactação: 19-30 anos 90 ---
Dietary reference intakes for vitamin K. Food and  nutrition board. Institute of Medicine. Nat 
Acad Press, 2000.66
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EVOLUÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR NÃO 
SUSTENTADA EM TESTES ERGOMÉTRICOS SERIADOS

PROGRESSION OF NONSUSTAINED VENTRICULAR TACHYCARDIA IN 
SERIAL EXERCISE TESTS

RESUMO
Paciente de 56 anos, sexo masculino, branco, assintomático, foi encaminhado para 

avaliação cardiológica. Apresentava antecedentes chagásicos, de tabagismo e de hiper-
tensão arterial. Havia realizado avaliação clínica há oito meses, quando foi submetido à 
teste ergométrico (TE) e ecocardiograma, ambos considerados normais (sic). A posteriori, 
uma revisão evidenciaria teste ergométrico anormal com extra-sístoles ventriculares (EV) 
frequentes e dois episódios de taquicardia ventricular não sustentada (TVNS) monomórfica 
de três batimentos (300bpm). Após oito meses, o médico assistente solicitou novo TE, 
que atingiu trabalho pico de 10,40 METS, interrompido devido à taquicardia ventricular 
monomórfica não sustentada (TVNS) assintomática, persistindo por, aproximadamente, 
25 s. Exames complementares: sorologia para Chagas, negativa; ressonância cardíaca, 
normal; estudo eletrofisiológico, normal. O paciente recebeu alta em uso de Sotalol.

Descritores: Arritmias Cardíacas; Ecocardiografia; Teste Ergométrico; Ressonância Magnética.

ABSTRACT
A 56-year-old asymptomatic white male patient was referred for cardiological evaluation. 

He had a history of Chagas disease, smoking and arterial hypertension. He had been 
clinically assessed eight months previously, when he underwent exercise testing (ET) and 
an echocardiogram, both of which were considered normal. An a posteriori review detected 
abnormal exercise test results with frequent ventricular extrasystoles (VEs) and two episodes 
of monomorphic nonsustained ventricular tachycardia (NSVT) (three consecutive beats, at 
300bpm). After eight months, the attending physician requested a further ET, which reached 
a peak workload of 10.40 MTS, interrupted due to asymptomatic monomorphic nonsustained 
ventricular tachycardia (NSVT), which persisted for approximately 25 s. Additional tests: 
Chagas disease serum test negative; cardiac MRI normal; electrophysiology study normal. 
The patient was prescribed Sotalol and discharged from hospital.

Keywords: Cardiac Arrhytmia; Echocardiogram; Exercise Testing; Magnetic Resonance.

INTRODUÇÃO
Relato de caso

Paciente de 56 anos, masculino, branco, assintomá-
tico, frequentador de academia (três sessões semanais), 
foi encaminhado para avaliação cardiológica pelo médico 
assistente. Apresentava antecedentes de tabagismo desde 
a adolescência e de hipertensão arterial e dislipidemia há 
cerca de 10 anos. Fazia uso regular de losartana (100mg/
dia), hidroclorotiazida (25mg/dia), e sinvastatina (20mg/dia). 
Negava antecedentes familiares de morte súbita precoce 
ou doença coronária e episódios recentes de infecções ou 
processos inflamatórios. Referia antecedentes chagásicos.

Havia realizado avaliação clínica há oito meses, quando 
fora submetido a teste ergométrico (TE) e ecocardiograma, 
que foram considerados normais (sic). A posteriori, uma 
revisão minuciosa destes procedimentos, evidenciaria 

teste ergométrico anormal pela presença de extra-sístoles 
ventriculares (EV) frequentes e dois episódios de taqui-
cardia ventricular não sustentada (TVNS) monomórfica de 
três batimentos (300bpm), com morfologia de bloqueio de 
ramo esquerdo, e comportamento normal do segmento ST. 
O ecocardiograma mostrava valvas e câmaras normais 
com escape mitral. 

Após oito meses, o médico assistente solicitou novo 
TE, que foi realizado segundo o protocolo de Ellestad. 
Em repouso, constataram-se níveis de pressão arterial de 
121/70 mmHg e frequência cardíaca de 88 bpm. O tempo de 
exercício foi de 8 min e 21s, alcançando-se trabalho pico de 
10,40 METS, com valores de pressão arterial pico de 166/76 
mmHg e frequência cardíaca pico de 222bpm, devido a taqui-
cardia ventricular monomórfica não sustentada (TVNS) assinto- 
mática, que persistiu por de cerca de 25 s. (Figuras 1,2,3)

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2018;28(4):486-8http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182804486-8



487

EVOLUÇÃO DE TAQUICARDIA VENTRICULAR NÃO SUSTENTADA EM TESTES ERGOMÉTRICOS SERIADOS

Logo após o TE, paciente foi encaminhado e avaliado 
por cardiologista. Mantinha-se assintomático, com exame 
clínico normal: pressão arterial 12/8 mmHg, bulhas rítmicas 
e normofonéticas, sopros ausentes; restante, ndn.

Em vista dos acontecimentos, o paciente foi internado em 
UTI, onde permaneceu assintomático, sendo observados na 
monitorização episódios frequentes de TVNS. As dosagens 
de laboratório estavam normais, incluindo potássio, magnésio, 
CK, CK-MB, CK-Massa, Troponina I. A sorologia para Doença 
de Chagas foi negativa. A avaliação cardiológica evidenciou: 
1) ECG: ritmo sinusal, 80 bpm, alterações de repolarização ven-
tricular em face ínfero lateral, QTc=0.46ms; 2) Holter 24 horas: 
5 TVNS assintomáticas [maior 25 batimentos (171bpm), mais 
rápida 4 batimentos 188bpm], 65 EV; 3) Ecocardiograma: hipo-
cinesia apical, função ventricular preservada; 4) Ressonância 
Magnética: ventrículo normais, sem realce tardio ou sinais 

de displasia arritmogênica de ventrículo direito; 5) Estudo 
hemodinâmico: coronariografia normal; ventriculografia com 
discreta hipocinesia apical; 6) Estudo Eletrofisiológico, interva-
los normais, ausência de indução de TVNS ou TV sustentada. 

O paciente foi medicado com Sotalol (160mg/dia); após 
10 dias, foi repetido teste ergométrico: ST normal e 11 EV 
isoladas no esforço e 10 EV na recuperação. O Holter de 
24h mostrou ritmo sinusal com extrassístoles ventriculares 
esporádicas, sem alterações de ST significativas e dedo QTc. 
Após nove meses, o paciente permanecia assintomático, sem 
queixas e evidências de arritmia em consultas periódicas. 

DISCUSSÃO 
A TVNS é caracterizada pela ocorrência de três ou mais EV, 

com frequência cardíaca igual ou superior a 120bpm, durante 
período máximo de 30 segundos de atividade repetitiva, sem 
colapso cardiovascular. A taquicardia ventricular sustentada 
(TVS) se caracteriza por EV repetitivas durante período su-
perior a 30 segundos ou que requeira cardioversão elétrica 
devido a colapso cardiovascular. 1-3 Batimentos ventriculares 
repetitivos mais lentos, na ausência de doença cardíaca 
estrutural, tem sido considerados benignos.1 

A TVNS pode ser monomórfica ou polimórfica; as for-
mas monomórficas tendem, em geral, a serem mais lentas 
(< 150bpm) e benignas que as formas polimórficas ou 
monomórficas mais rápidas.1 No presente caso, a TVNS 
monomórfica durou 25 segundos, foi assintomática, porém, 
atingiu a frequência cardíaca de 222 bpm.

A avaliação cardiológica deve ser ampla, abrangente 
para detecção de canalopatias, cardiomiopatias, valvopatias 
e doença coronária aterosclerótica ou congênita, bem como 
de fenômenos tóxicos, metabólicos e distúrbios eletrolíticos.4 
No presente caso, todos estas etiologias foram afastadas, 
levando ao diagnóstico de TV idiopática, dada a inexistência 
de condições clínicas que justificassem a sua ocorrência. 

No presente caso, o ECG foi inespecífico; entretanto, permitiu 
considerar improvável a ocorrência de canalopatias, tais como 
Brugada, QT longo, Repolarização Precoce, e afecções como 
a Cardiomiopatia Hipertrófica, a Displasia Arritmogênica de 
Ventrículo Direito, a ser confirmado pelas técnicas de imagem.

O TE pode desencadear arritmias cardíacas durante o es-
forço e na fase de recuperação; no entanto a reprodutibilidade 
para indução de arritmias é baixa. Em pacientes com doença 
coronária suspeita ou comprovada relatou-se incidência de 
4,29% de TV.5 As arritmias são evanescentes, surgindo de 
forma aleatória, podendo desaparecer por longo período 
de tempo. Surtos monomórficos repetitivos, especialmente 
com padrão de bloqueio de ramo esquerdo sugerem origem 
em foco automático de via de saída de ventrículo direito. 
Nestes casos, a arritmia pode aumentar durante o início do 
exercício e desaparecer no pico do esforço, reaparecendo 
na recuperação.1 No presente caso, o comportamento da TV 
iniciou-se na etapa final em formas isoladas e repetitivas, que 
culminaram com episódio com duração de 25 segundos. EV 
isoladas e TVNS assintomáticas esporádicas e de curta du-
ração foram documentados por Holter de 24 horas. Técnicas 
de imagem são importantes na investigação de cardiopatias 
estruturais; porém, podem não detectar alterações estruturais 
incipientes no ventrículo direito. Apesar de a ecocardiografia 
ter um papel importante na avaliação morfofuncional do 

Figura 1. TVNS no pico de esforço de teste ergométrico. 

Figura 2. TVNS no pico de esforço de teste ergométrico.

Figura 3. TVNS no pico de esforço de teste ergométrico.
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ventrículo direito e no diagnóstico da displasia arritmogênica 
de ventrículo direito, o ecocardiograma não é sensível para 
excluir este diagnóstico.6,7 No presente caso, a avaliação 
ecocardiográfica não detectou alterações regionais típicas, 
tais como: acinesia, discinesia ou aneurisma no ventrículo 
direito. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo é indicador 
importante de risco de morte súbita em indivíduos com arrit-
mias ventriculares.7 No presente caso, a alteração segmentar 
na ponta do ventrículo esquerdo poderia sugerir presença de 
substrato arritmogênico; sua presença foi detectada logo após 
a internação hospitalar, não estando presente na ressonância 
magnética, realizada dias após a investigação do paciente.

A ressonância magnética é um instrumento fundamental 
na avaliação de pacientes com TV, permitindo a quantificação 
precisa das medidas e função ventriculares, a identificação 
e localização de cicatrizes por meio do realce tardio e a ava-
liação diagnóstica e prognóstica de cardiopatias estruturais 
subjacentes. Nas miocardites não existem descritos padrões 
específicos; podendo variar segundo o agente etiológico 
e a gravidade. Os achados incluem edema intracelular e 
intersticial, hiperemia, e em casos mais graves, necrose e 
subsequente fibrose.8 Neste caso, a ressonância magnética 
evidenciou ventrículos normais sem realce tardio. O estudo 
eletrofisiológico foi indicado para avaliação de risco e eventual 
ablação do foco arritmogênico.4  A estimulação ventricular 
programada com e sem isoproterenol não reproduziu as 
TVs observadas durante o TE, inviabilizando a alternativa de 
ablação por cateter. A cinecoronariografia foi indicada devido 
aos antecedentes pessoais de hipertensão, tabagismo e dis-
lipemia, bem como devido a ocorrência de hipocinesia apical, 
permitindo a exclusão da doença coronária aterosclerótica.

As recomendações recentes sobre a prática de exercícios 
por portadores de TVNS e TVS são bastante elucidativas. 
A elegibilidade para esportes nos casos de Taquicardia Ven-
tricular Não Sustentada é considerada em três situações:
1. Atletas sem cardiopatia estrutural e sem evidências de afec-
ções moleculares, genéticas ou inflamatórias com supressão 

da TVNS durante o exercício podem participar de qualquer 
atividade competitiva (Classe I; Nível de Evidência C);
2. Atletas sem cardiopatia estrutural com TVNS suprimida 
por medicação, especialmente betabloqueadores, neces-
sitam confirmação por TE ou estudo eletrofisiológico para 
competições em geral, ocorrendo o TE em ambiente e em 
esforço similares, para participação em competições de alto 
nível; não havendo a, há liberação para esportes IA (Classe I; 
Nível de Evidência C);
3. Atletas com cardiopatia estrutural ou miocardite ativa po-
dem participar apenas de esportes IA; em casos de miocar-
dites, a liberação deve ocorrer no mínimo três meses após 
a cura (Classe I; Nível de Evidência C).2

A elegibilidade para esportes nos casos de Taquicardia 
Ventricular Sustentada Monomórfica é considerada em 
três situações:
1. Atletas sem cardiopatia estrutural passíveis de ablação, e 
livres de TV induzida ou espontânea durante três meses após 
a ablação, podem participar de todos os esportes (Classe I; 
Nível de Evidência C);
2. Atletas sem cardiopatia estruturais elegíveis a tratamento 
farmacológico não devem competir por três meses após o 
último episódio; não ocorrendo recorrência/indução por TE 
ou EEF podem participar de todos os esportes (Classe I; 
Nível de Evidência C);
3. Atletas com cardiopatia estrutural não são elegíveis a 
competições de moderada ou/alta intensidade, estando 
liberados para esportes IA (Classe III; Nível de Evidência C).2

No presente caso, o paciente optou por abandonar os 
exercícios em academia, realizando caminhadas esporádicas.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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PUNÇÃO DO ÓSTIO DO SEIO CORONARIANO OCLUÍDO 
PARA IMPLANTE DE ELETRODO VENTRICULAR 

ESQUERDO: UMA NOVA ALTERNATIVA

PUNCTURE OF OCCLUDED CORONARY SINUS OSTIUM FOR LEFT VENTRICLE LEAD 
IMPLANTATION: A NEW ALTERNATIVE

RESUMO
A ressincronização cardíaca é recomendada em pacientes portadores de insu-

ficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (≤35%), QRS > 150ms, bloqueio 
de ramo esquerdo e classe funcional (NYHA) III, apesar de tratamento farmacológico 
otimizado. Um dos fatores determinantes para o sucesso da técnica é o posicionamento 
adequado do eletrodo ventricular esquerdo. No presente relato foi indicado implante de 
eletrodo ventricular esquerdo para o paciente portador de cardiodesfibrilador implantável 
que evoluiu com disfunção ventricular e piora da classe funcional. No intraoperatório, 
após falha na canulação do seio coronariano, foi realizada coronariografia esquerda 
que demonstrou obstrução do óstio, porém com veia lateral passível de implante do 
eletrodo. Foi realizada punção do óstio do seio coronariano utilizando agulha transeptal, 
dirigida por fluoroscopia e ecocardiograma transesofágico com posterior venografia 
e implante do eletrodo na veia lateral do VE. 

Descritores: Terapia de Ressincronização Cardíaca; Seio Coronário; Insuficiência 
Cardíaca; Estimulação Cardíaca Artificial.

ABSTRACT
Cardiac resynchronization therapy is indicated in patients experiencing heart failure with 

reduced ejection fraction (≤35%), QRS> 150ms, left bundle branch block and functional 
class (NYHA) III, despite optimal pharmacological treatment. One of the determinants 
of success of the technique is adequate positioning of the left ventricular lead. In this 
report, left ventricular lead implantation was indicated in a patient with an implantable 
cardioverter-defibrillator who developed ventricular dysfunction with an NYHA downgrade. 
Left coronary angiography was performed following failure of coronary sinus cannulation 
during the procedure, indicating ostial obstruction but with lateral vein suitable for lead 
implantation. Puncture of the coronary sinus ostium was performed using a transseptal 
needle, guided by fluoroscopy and transesophageal echocardiogram, with posterior 
venography and lead implantation in the lateral vein of the LV.

Keywords: Cardiac Resynchronization Therapy; Coronary Sinus; Heart Failure; Cardiac 
Pacing, Artificial.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182804489-91

INTRODUÇÃO
A terapia de ressincronização cardíaca (TRC) é trata-

mento bem estabelecido em pacientes com miocardiopatia 
dilatada (MCPD), insuficiência cardíaca (IC) e QRS largo 
(>150ms), especialmente na presença de bloqueio de 
ramo esquerdo.¹ O seio coronariano (SC) é o principal 
meio para implante epicárdico do eletrodo em ventrículo 
esquerdo (VE)2 por via endocavitária; estudos mostram, 
contudo, 12,5% a 36% de variação morfológica da Valva 
de Tebésio (VT) no óstio do SC, dificultando a canulação 
desta estrutura. O objetivo desse relato de caso é descrever 

o primeiro caso na literatura de implante de eletrodo de VE 
a partir da punção do óstio de um SC ocluído. 

RELATO DO CASO
Homem, 51 anos, portador de cardiodesfibrilador im-

plantável (CDI), fração de ejeção (FEVE) 43% na época do 
implante que evoluiu com progressão da IC para Classe 
Funcional (CF) III, QRS estimulado de 160ms e FEVE: 35%, 
sendo indicado a mudança do sistema para ressincornização 
cardíaca associada ao cardiodesfibrilador (TRC-D). Devido a 
incapacidade em se canular o SC foi optado pela realização 
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de coronariografia esquerda que demonstrou oclusão do óstio 
do SC, porém apresentando tributárias passíveis de implante 
do eletrodo de VE. (Figura 1) Devido à prática em punção 
transeptal, comum nos procedimentos de eletrofisiologia para 
acesso ao átrio esquerdo, decidimos tentar a punção do septo 
(membrana) que ocluia o trajeto venoso em uma segunda in-
tervenção. Para isso, utilizamos ecocardiograma transtorácico 
e repetidas coronariografias esquerdas (injeção em tronco 
de coronária esquerda) com visualização tardia venosa para 
identificação do óstio ocluído. Utilizando-se das projeções 
radiológicas oblíqua anterior esquerda e oblíqua anterior direita 
posicionamos o sistema introdutor longo com dilatador longo e 
agulha transeptal em direção à VT; (Figura 2) ao identificarmos 
a posição adequada conseguiu-se demarcar a membrana 
após injeção de contraste. (Figura 3) A confirmação de estar 
com o sistema no seio coronariano ocorreu mediante sensação 
tátil de ultrapassagem da membrana, visualização radiológica 
de contraste no interior do SC e passagem do fio-guia ao longo 
do trajeto do SC, delimitando a anatomia venosa. (Figura 4) 
Na sequência, realizamos venografia utilizando cateter balão 
para visualização da anatomia venosa e veia-alvo de implante 
do eletrodo. (Figura 5) O acesso final foi realizado por via 
superior, partindo de punção da veia subclávia pela incisão 
no sulco delto-peitoral e canulação do SC utilizando cateter 
multipolar deflectível e introdutor longo; (Figura 6) realizou-se 

o implante do eletrodo na região basolateral do VE, (Figura 7) 
tendo o paciente recebido alta hospitalar 48h após a cirurgia 
e evoluindo com melhora significativa da CF 20 dias após. 

DISCUSSÃO
 A anatomia do seio coronariano é fator determinante 

para implante do eletrodo de VE e em 10-15% dos casos 

Figura 1. Coronariografia demonstrando SC ocluído. 

Figura 2. Sistema introdutor+dilatador+agulha transeptal sendo 
posicionado guiado por fase venosa de coronariografia. 

Figura 3. Demarcação da membrana do óstio do SC ocluído.

Figura 4. Fio-guia no interior do SC.

Figura 5. Venografia do SC identificando veia lateral como alvo para 
implante do eletrodo.
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Figura 6. Acesso do SC por via superior. Nota-se fio-guia no interior do SC, 
com o introdutor da abordagem inferior tracionado, permitindo canulação 
superior a partir de um cateter multipolar e um segundo introdutor longo.

Figura 7. Eletrodo de VE em posição final, com subsequente retirada 
do fio-guia pela abordagem inferior.

são o via epicárdica por toracotomia (habitualmente late-
ral)3, via transapical,4 ou por via endocárdica direta no VE5, 
esta última exigindo que os pacientes sejam cronicamente 
anticoagulados. No caso em questão, a coronariografia 
com visualização da fase venosa na primeira intervenção 
demonstrou nítida oclusão do óstio do SC. A anatomia das 
tributárias identificou, também, veias na região lateral do VE 
que seriam boas opções para ressincronização cardíaca; 
a estratégia de punção da VT ocluindo o óstio do SC foi 
adotada pela vasta experiência do grupo em punção tran-
septal. O procedimento foi realizado adotando-se medidas 
de segurança para o paciente, discutindo-se o tipo de 
ecocardiografia a ser utilizada, além da presença de cirurgia 
cardíaca intraoperatória; o ecocardiograma transesofágico 
não permitiria visualização da região ostial do SC, somente 
seu trajeto, bem como um ecocardiograma intracardíaco, 
sendo optado pelo transtorácico devido à melhor visualiza-
ção da membrana ocluída. A estratégia adotada favoreceu, 
portanto, o implante do eletrodo em região alvo implicando 
na boa evolução clínica do paciente.

O caso em questão traz grande aprendizado para a área 
médica nas cirurgias de dispositivos cardíacos eletrônicos 
implantáveis, chamando atenção de que, a incapacidade de 
canulação do SC pode ser devido à uma variação anatômica 
da VT. Com isso, nossa proposta é que, nestas situações, 
seja realizada coronariografia esquerda com visualização 
da fase venosa, que se demonstrou capaz de identificar 
alterações anatômicas do SC.

CONCLUSÃO
 Apresentamos o primeiro caso descrito de implante 

do eletrodo de VE por punção de SC ocluído a partir de 
variação anatômica do óstio. Nos casos de incapacidade 
de acessar o SC, deve-se realizar coronariografia esquerda 
para visualização indireta de anatomia venosa e identificação 
de possíveis variações anatômicas.
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não é possível realizá-lo, seja devido a tributárias de fino 
calibre, estimulação frênica mesmo em energias baixas, 
fibrose significativa da região sem captura da massa ven-
tricular local ou mesmo dificuldade de canulação do SC. As 
alternativas de implante do eletrodo de VE neste cenário, 
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