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A recente união entre duas companhias farmacêuticas tradicionais, a Schering-Plough e a 

Merck Sharp & Dohme, resultou na criação de uma nova empresa: a MSD. Nossos esfor-

ços em pesquisa de novos medicamentos em várias áreas críticas da medicina – como doen-

ças cardiovasculares, diabetes, câncer, aids, hepatite e Alzheimer – reforçam nosso compro-

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

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

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO 
O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiolo-

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

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

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado. 

1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais. 
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

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

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO 
Somente serão considerados aptos à produção editorial 

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

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

endereço completo, incluindo endereço eletrônico. 
2.2 Segunda página 

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

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

-Título em inglês. 

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

em inglês). 
2.4 Quarta página e demais 

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

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS 
3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

th 
ed. Saint Louis: Mosby; 2002. 

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

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

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

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO SUPLEMENTO DA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Material eletrônico 
- Consultas na Internet: 
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98. 

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

4 TABELAS E FIGURAS 
4.1 Tabelas 

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

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

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

5 ENVIO DO MATERIAL 
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

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

6 DIREITOS AUTORAIS 
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

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

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

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

A importância do conhecimento específico para o profissional de 
Educação Física

Atualmente, o profissional de Educação Física depara-se com um amplo campo de atuação profis-
sional, atendendo desde o aluno, que busca melhorar a saúde ao realizar seus exercícios, até o atleta de alto 
rendimento, que objetiva aumentar seu desempenho em busca de melhores resultados. 

Em vista disto, para poder atender às necessidades de seus alunos/atletas, é necessário que o profis-
sional de Educação Física possua não só conhecimento em fisiologia humana, fisiologia do exercício, mas 
também conhecimentos específicos sobre mecanismos de doenças, periodização do treinamento físico, além 
de entendimento e interpretação de laudos e resultados de exames. Tal necessidade é evidente quando nos 
deparamos com as modificações que vêm sendo incorporadas na área da saúde. Como exemplo, podemos 
citar a designação da Primeira Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Cardiologia do Esporte, 
que determina que todo atestado médico deverá conter informações sobre o quadro clínico, exame físico e 
exames complementares do aluno/atleta, quando solicitado e autorizado pelo paciente/atleta. Assim, as infor-
mações médicas acabarão por chegar às mãos do profissional de Educação Física. Outro exemplo refere-se ao 
Comitê Olímpico Brasileiro que, desde o ano de 2010, exige exames específicos (exames laboratoriais, teste 
ergométrico e ecocardiograma com doppler) de atletas de qualquer modalidade esportiva que representarão 
o Brasil em  campeonatos do ciclo olímpico. 

Os exemplos acima citados nos convencem cada vez mais da grande necessidade de aperfeiçoamento/
especialização por parte do profissional de Educação Física. Sem dúvida, o conhecimento específico e a 
correta interpretação de laudos e resultados de exames irão ajudar na elaboração de planilhas de treinamento, 
respeitando os limites de cada cliente, sem deixar de atender às suas necessidades. No caso dos atletas, é 
importante o conhecimento dos limites fisiológicos das adaptações decorrentes do treinamento físico, para 
diferenciá-las das adaptações de origem patológica. Este maior conhecimento irá facilitar a comunicação 
e a troca de informações entre o médico e o profissional de Educação Física, gerando grandes benefícios 
para o aluno/atleta, uma vez que este estará amparado por uma equipe multiprofissional que trabalhará em 
conjunto para melhor atendê-lo e ajudá-lo a alcançar seus objetivos, seja de saúde ou rendimento.

Patricia de Sá Perlingeiro
Doutoranda em Ciências (Cardiologia) pela FMUSP

Especialista em Reabilitação Cardiovascular e Condicionamento Físico pelo InCor – HC - 
FMUSP

E-mail: patperlin@usp.br

Luciene Ferreira Azevedo
Doutoranda em Ciências (Cardiologia) pela FMUSP

Mestre em Ciências (Fisiologia Humana) pelo ICB - USP
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ESPAÇO ABERTO

Pré-Natal odontológico: mais saúde para a mãe e desenvolvimento 
para o bebê

Existe um mito de que grávidas não podem fazer tratamento dentário e, por isso, às vezes, elas até têm 
dificuldade de encontrar atendimento. Porém, elas não só podem, como é fundamental que façam pré-natal 
odontológico. Com isso, mantêm a própria saúde bucal durante a gestação e ainda colaboram para que seu 
filho se desenvolva bem e tenha dentes mais saudáveis no futuro.

Embora o pré-natal seja fundamental para a manutenção da saúde da mãe e para o desenvolvimento 
do bebê, a maioria das mães não sabe que, tão importante quanto visitar seu obstetra regularmente, é visitar 
o odontopediatra e fazer o pré-natal odontológico. 

Na primeira consulta, ele avalia a gestante e a orienta sobre como evitar e/ou matar as doenças para 
manter a saúde oral. Uma higiene deficiente pode levar à formação da placa bacteriana, que favorece o sur-
gimento de doenças gengivais, como gengivite. Também as alterações hormonais características da gravidez 
tornam a gestante mais susceptível à doença que, quando não tratada, em geral, evolui para uma periodontite, 
podendo resultar em parto prematuro ou nascimento do bebê com baixo peso. A gestante também está mais 
vulnerável à presença de cárie, pela dificuldade de higienizar a boca, muitas vezes relacionada a náuseas 
e vômitos, comuns no período, e pelo aumento do número de vezes em que deve se alimentar, o que pode 
fazê-la negligenciar a higiene.

Embora haja diversos mitos nesse assunto, o atendimento odontológico na gestação é seguro! Deve 
ser feito de preferência a partir do segundo trimestre, quando a gravidez já está mais estável. Mas a grávida 
pode realizar tratamentos de urgência em qualquer época, caso apresente dor ou infecção oral. Se precisar, 
pode fazer radiografias com segurança; basta usar avental de chumbo. 

Ela será instruída, ainda, a adotar uma alimentação balanceada e rica em fósforo, cálcio e vitaminas 
A, C e D, essenciais para a formação dos dentes. Deve alimentar-se bem, não só pelo valor nutricional, mas 
também porque, no quarto mês de gestação, o bebê começa a desenvolver suas preferências de sabor. Assim, 
os alimentos que ingere podem influenciar no paladar da criança. A alimentação correta auxilia, também, 
na formação dos dentes de leite, que se inicia na sexta semana de vida intrauterina. O odontopediatra vai 
orientar a gestante igualmente sobre a higienização de sua boca, bem como realizar profilaxias frequentes 
e informar as vias de transmissão de bactérias da boca da mãe para o bebê.

O pré-natal odontológico envolve, também, orientações quanto à alimentação do bebê, prevenção de 
doenças e cuidados com sua saúde oral. A mãe receberá informações sobre como realizar a limpeza da boca 
do bebê e sobre a importância do aleitamento materno. Além dos benefícios nutricionais e imunológicos, o 
aleitamento é importante para o desenvolvimento da face da criança. Ela nasce com a mandíbula menor em 
relação à maxila para facilitar sua passagem pelo canal de parto. O movimento de ordenha que faz ao sugar 
o peito materno promove o crescimento da mandíbula. Além disso, estimula o crescimento e o desenvolvi-
mento orofacial e o desenvolvimento da respiração nasal, dos músculos da fala, da mastigação, da deglutição 
e posicionamento das arcadas. Se não puder amamentar, a mãe é orientada sobre o aleitamento artificial.

A primeira consulta da criança ao odontopediatra deve ocorrer entre seis meses e um ano, quando os 
dentes de leite começam a nascer. Portanto, primeiro dente é igual à primeira visita! 

Um pré-natal feito com amor, dedicação e orientação traz segurança para a futura mamãe e ensina 
que a saúde começa pela boca, especialmente pela boca da mamãe.

Dra. Lilia Timerman
Doutoura em Ciências da Saúde pela FMUSP

Especialista em pacientes com necessidades especiais
Cirurgiã Dentista do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
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O aumento na prevalência de agravos à saúde, especificamente 

aqueles relacionados ao sistema cardiovascular, tem motivado 

o desenvolvimento de várias investigações. Nesse sentido, 

algumas pesquisas que levam os sujeitos a um estresse postu-

ral podem ocasionar ajustes cardiovasculares, influenciando 

a pressão arterial, a frequência cardíaca e a variabilidade da 

frequência cardíaca. No entanto, são raras as informações sobre 

o comportamento da pressão arterial ao estresse postural e seus 

mecanismos. Assim, foram objetivos deste estudo verificar o 

efeito do tempo prolongado em repouso na posição sentada 

sobre a pressão arterial e indicadores de atuação autonômica. 

Foi constituída uma amostra de 11 adultos jovens do sexo 

masculino, recreacionalmente ativos e não hipertensos. A 

pressão arterial e a variabilidade da frequência cardíaca foram 

medidas em repouso e durante 115 min, estando os sujeitos na 

posição sentada. Os dados foram analisados estatisticamente 

por meio da ANOVA. O tempo prolongado em repouso na 

posição sentada não provocou mudanças significativas na 

pressão arterial e nos indicadores de atuação autonômica. O 

estresse postural não exerce influência significativa na pressão 

arterial e no balanço autonômico de adultos jovens.

JulIano Casonatto1,2, marCos doederleIn polIto1

PRESSÃO ARTERIAL E VARIABILIDADE DA fREqUÊNCIA CARDíACA NO 
REPOUSO PROLONGADO NA POSIÇÃO SENTADA

1 Universidade Estadual de Londrina. Centro de Educação Física e Esporte (CEFE – UEL). Londrina, Paraná – Brasil.
2 Universidade Norte do Paraná. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS-UNOPAR). Londrina, Paraná – Brasil.
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The increase in the prevalence of offences to the health, spe-

cifically those related to the cardiovascular system, has been 

motivating the development of several investigations. Never-

theless, the accomplishment of protocols involving control 

group, submit the subjects to orthostatic stress that results in 

cardiovascular adjustments which can influence blood pressure. 

However, information about behavior of the blood pressure to 

postural stress and their mechanisms are rare. This study aimed 

to verify the effect of prolonged rest time in seated position, 

on  blood pressure and indicators of autonomous performance. 

A male sample of 11 young adults, recreational active and 

no hypertensive was constituted. Blood pressure and heart 

rate variability were measured in rest during 115 min, being 

the subjects in the seating position. Data were analyzed by 

ANOVA. Prolonged time in seated position didn’t provoke 

significant changes in the blood pressure and indicators of 

autonomous performance. The postural stress doesn’t cause 

significant influence in blood pressure and autonomic balance 

of young adults.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2 Supl A):3-8
RSCESP (72594)-1934

BLOOD PRESSURE AND hEART RATE VARIABILITy DURING LONG 
TIME REST IN SEATED POSITION

Descriptors: autonomic nervous system, cardiovascular 
physiological phenomena, posture.

Descritores: fenômenos fisiológicos cardiovasculares, postura, 
sistema nervoso autônomo.
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Atualmente, existem crescentes problemas de saúde, es-
pecificamente do sistema cardiovascular, identificados 
na população em geral1. Dentre esses acometimentos, 

a hipertensão arterial sistêmica tem se destacado, uma vez que 
sua presença está associada a um aumento na mortalidade por 
todas as causas e por incidentes cardiovasculares, como infarto, 
doença arterial coronariana, parada cardíaca, doença arterial 
periférica, acidente vascular encefálico e insuficiência renal2.

Assim, são necessárias medidas preventivas/terapêuti-
cas para reduzir as complicações provenientes da hipertensão 
arterial e é imprescindível a adequada medida da pressão arte-
rial para acompanhar a eficiência da prevenção/tratamento3,4. 
Neste contexto, além dos procedimentos da medida per se 
da pressão arterial, é importante considerar outras variáveis, 
como o tempo em que a pessoas permanece em uma mesma 
posição corporal.

Por exemplo, em experimentos que investigaram o 
efeito de uma sessão de exercício físico sobre a pressão arterial 
pós-esforço, foram observadas modificações na pressão arterial 
durante a sessão controle (na qual os sujeitos permaneciam por 
um tempo prolongado na posição sentada a fim de compará-la 
com a sessão de exercício)5-7. Uma dessas modificações foi o 
aumento da pressão arterial devido à elevação da resistência 
periférica vascular5. Dessa forma, é razoável supor que a manu-
tenção da posição sentada por longos períodos pode influenciar 
os valores da pressão arterial na prática clínica, mesmo em 
amostras normotensas. 

Por outro lado, além de serem poucos os estudos que 
buscaram analisar especificamente o efeito do tempo prolon-
gado em repouso sobre a pressão arterial, não é conhecida a 
resposta da ação autonômica cardíaca durante a permanência 
na mesma posição. Não se sabe, por exemplo, se o aumento 
da resistência periférica vascular é a causa de uma possível 
alteração simpática, ou se o estresse circulatório aumentaria a 
atividade simpática e, posteriormente, a resistência periférica. 
Em estudo de Rezk et al.8 foi identificado aumento na resistên-
cia vascular periférica e na frequência cardíaca após 90 min na 
posição sentada, mas sem alteração na variabilidade da frequ-
ência cardíaca. Contudo, neste estudo8, a amostra permaneceu 
90 min sentada para a medida da pressão arterial, enquanto a 
variabilidade da frequência cardíaca foi medida em apenas três 
ocasiões e em janelas de 10 min. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar o efei-
to do tempo prolongado em repouso na posição sentada sobre a 
pressão arterial e a variabilidade da frequência cardíaca como 
forma indireta de avaliação da atuação autonômica no coração.

MéTODOS

Sujeitos
O cálculo do tamanho da amostra para teste de hipótese 

para uma média da pressão arterial sistólica (desvio-padrão de 
10 mmHg9; diferença mínima detectada de 8 mmHg9; signifi-
cância de 5%; poder estatístico de 80%) indicou a necessidade 
de 10 sujeitos. Contudo, a amostra foi composta por 11 homens 

com idade entre 18-35 anos, aparentemente saudáveis, recrea-
cionalmente ativos e não hipertensos, de acordo com os critérios 
do VII Joint National Committee3 (Tabela 1).

Características gerais da amostra

Idade (anos) 25±1

Massa corporal (kg) 84,6±4

Estatura (cm) 179±2

IMC (kg/m2) 26,3±1

PAS Repouso (mmHg) 121±2

PAD Repouso (mmHg) 73±3

FC Repouso (mmHg) 68±4

VO2pico (ml.kg-1.min-1) 41,5±1,5

Tabela 1 - Características gerais da amostra.

Valores em média ± erro padrão. IMC = índice de massa corporal; 
PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; 
FC = frequência cardíaca; VO2pico = pico de consumo de oxigênio.

Como critérios iniciais de inclusão, os sujeitos não 
poderiam ser fumantes e nem estar fazendo o uso de medica-
mentos de ação inotrópica ou cronotrópica. Adicionalmente, 
os indivíduos foram orientados e não fazer uso de álcool e/ou 
bebidas cafeinadas por pelo menos 12 h antes das sessões de 
avaliação, além de estarem ausentes da prática de exercício 
físico e ou atividade física vigorosa por pelo menos 24 h.

Após serem informados sobre os procedimentos do 
estudo, todos os indivíduos assinaram um termo de consenti-
mento livre e esclarecido, de acordo com as normas da Reso-
lução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual de Londrina/Hospital Universitário Regional Norte 
do Paraná - parecer 022/08.

Antropometria
Foram obtidas as medidas de massa corporal por meio 

de uma balança antropométrica digital (Urano, OS 180A, Ca-
noas, Brasil), graduada de 0 a 150 kg, com precisão de 0,1 kg; e 
estatura com a utilização de um estadiômetro de madeira, com 
escala de precisão de 0,1 cm, de acordo com os procedimentos 
descritos por Gordon et al.10. Posteriormente, o índice de massa 
corporal (IMC) da amostra foi calculado pelo quociente massa 
corporal ÷ estatura2, sendo a massa corporal expressa em qui-
logramas (kg) e a estatura em metros (m).

Medida do consumo de oxigênio
O consumo de oxigênio de pico (VO2pico) foi determi-

nado por um protocolo de teste progressivo em cicloergômetro, 
utilizando um ergoespirômetro K4b2 (Cosmed, Roma, Itália), 
com filtragem dos dados em 10 segundos. Os participantes 
realizaram 5 min de exercício submáximo como forma de 
aquecimento padrão. A taxa de trabalho foi iniciada em 50 W 
e, subsequentemente, um aumento de 25 W a cada dois minutos 
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foi aplicado até a exaustão voluntária. A exaustão voluntária 
foi definida pelo ponto no qual o sujeito não conseguiu manter 
a frequência de trabalho (60 RPM). 

Medidas de pressão arterial
As pressões arteriais sistólica e diastólica foram aferidas 

com auxílio de um equipamento oscilométrico automático 
(Omron HEM 742-E, Bannockburn, EUA), previamente va-
lidado11. 

Os sujeitos adotaram a posição sentada. A pressão arte-
rial foi mensurada no braço direito, seguindo as recomendações 
das V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial4.

Medidas de variabilidade da frequência cardíaca
A variabilidade da frequência cardíaca foi monitorada 

conjuntamente com a pressão arterial, por meio de um moni-
tor de frequência cardíaca (Polar S810i, Kempele, Finlândia) 
previamente validado12. Os intervalos R-R foram gravados no 
equipamento e depois todos os sinais foram transferidos para um 
computador por meio do software Polar Precision Performance 
(release 3.00, Kempele, Finlândia). Os registros cujos batimentos 
não-sinusais representavam mais de 2% do número total de bati-
mentos foram excluídos. A transformação de Fourier foi realizada 
para quantificar as bandas de baixa e alta frequência, de acordo 
com as recomendações da Força Tarefa da Sociedade Européia 
de Cardiologia e da Sociedade Norte-Americana de Eletrofi-
siologia13. A análise das variáveis relacionadas ao domínio do 
tempo e da frequência foi realizada em janelas de cinco minutos 
com a utilização do software HRV Analysis (versão 1.1, Kuopio, 
Finlândia). Foram estudados os seguintes índices de domínio 
do tempo: desvio-padrão de todos os intervalos RR normais 
(SDNN), que é um indicador de comportamento simpático e 
parassimpático; desvio-padrão das médias dos intervalos RR 
normais em todos os segmentos de cinco minutos (RMSSD), 
que é um indicador parassimpático; e porcentagem de intervalos 
RR normais sucessivos maiores que 50 ms (pNN50), também 
parassimpático. No domínio da frequência (Transformada rá-
pida de Fourier), os seguintes índices foram analisados: baixa 
frequência (LF) de 0,04 a 0,15 Hz; alta frequência (HF) de 
0,15 a 0,40 Hz; e razão LF/HF, que representam modulações 
simpáticas e parassimpáticas, parassimpáticas e o balanço entre 
os sistemas simpático e parassimpático, respectivamente. Os 
índices LF e HF foram apresentados em unidades normalizadas.

Delineamento experimental
Foi realizada uma única sessão de avaliação, em ambien-

te calmo e tranquilo, com temperatura e umidade relativa do 
ar entre 23º-25ºC e 42%-76%, respectivamente. Inicialmente, 
os sujeitos responderam um questionário sobre a existência de 
problemas de saúde diagnosticados, uso de tabaco ou medica-
mentos, além da ingestão de bebidas alcoólicas e/ou cafeinadas 
e prática de atividade física vigorosa nas últimas 12 h. Por fim, 
foi solicitado a todos os avaliados que urinassem. 

Após o preenchimento dos questionários, os sujeitos 

foram submetidos à avaliação antropométrica. Não foi permi-
tida a ingestão de líquidos ou sólidos durante todo o tempo de 
avaliação. A comunicação com o avaliado durante a avaliação 
foi feita por escrito, utilizando papel e caneta, uma vez que não 
era permitido que o sujeito falasse durante o tempo de avaliação. 
A única atividade permitida ao avaliado foi a leitura.

Na sequência, a pressão arterial de repouso foi aferida 
após um período de 10 min em posição sentada, denominado 
momento “0 min”. Posteriormente, a pressão arterial foi nova-
mente aferida nos momentos 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 e 115 min.

Tratamento Estatístico
Inicialmente, os valores foram submetidos ao teste de 

Mauchly’s para verificar se os dados possuíam a esfericidade 
preservada. Após esses procedimentos, utilizou-se a ANOVA 
para medidas repetidas para comparações múltiplas. O teste 
post-hoc de Bonferroni foi utilizado para localização das 
diferenças. A significância foi estabelecida em 5%. Todos os 
cálculos foram realizados no software SPSS 13.0.

RESULTADOS

As Figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, o 
comportamento das pressões arteriais sistólica e diastólica no 
decorrer do tempo. Para a pressão arterial sistólica, não foram 
verificadas diferenças significativas durante os 115 minutos 
de acompanhamento. Na análise da pressão arterial diastóli-
ca, verificou-se diferença significativa apenas na comparação 
entre o momento 35 min e o momento 100 min (P<0,05). Em 
relação ao repouso e nas demais comparações múltiplas não 
foram detectadas diferenças significativas.

A Figura 3 apresenta o comportamento da frequência 
cardíaca no decorrer do tempo. Nenhuma diferença significativa 
foi encontrada. Os dados relativos à análise da variabilidade da 
frequência cardíaca são apresentados na Tabela 2. Não houve 
diferença significativa em nenhum momento para nenhuma 
das variáveis analisadas.

DISCUSSÃO

O principal achado do presente estudo foi que o com-
portamento das variáveis hemodinâmicas pressão arterial 
sistólica, pressão arterial diastólica e frequência cardíaca não 
se modificou em relação a uma situação de repouso inicial (10 
min sentado), devido ao tempo prolongado em repouso. Além 
disso, os indicadores de atuação nervosa autonômica não se 
modificaram em função do tempo, sugerindo que as modula-
ções simpáticas e parassimpáticas não se alteram em função 
do repouso prolongado na posição sentada.

São raros os estudos que buscaram analisar diretamente 
o comportamento de variáveis hemodinâmicas em função do 
estresse postural. Em estudo publicado na década de 90, con-
trariamente ao presente estudo, Gotshall et al.5 verificaram que 
a pressão arterial pode se elevar em função do tempo prolon-
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Figura 1. Comportamento da pressão arterial sistólica (PAS) no decorrer do tempo.

Figura 2. Comportamento da pressão arterial diastólica no decorrer do tempo. *Diferença significativa em relação ao momento 35 min. (P < 0,05).

gado na posição sentada. Segundo esses pesquisadores, essas 
alterações ocorreriam devido a ajustes nas variáveis de controle 
cardiovascular, como a resistência vascular periférica (variável 
não analisada no presente estudo). Em outro estudo publicado 
recentemente7, os autores também verificaram aumento para 
a pressão arterial devido ao tempo prolongado em repouso. É 
possível que os dados do presente estudo sejam divergentes dos 
resultados de outras pesquisas em função da condição física da 
amostra. Utilizamos pessoas moderadamente ativas (VO2pico 
= 41,5±1,5 ml.kg-1.min-1), enquanto Gotshall et al.5 e Queiroz 
et al.7 utilizaram pessoas sedentárias. Nessa perspectiva, é pos-
sível que pessoas menos treinadas apresentem maior variação 
da pressão arterial que pessoas treinadas durante um mesmo 

período de repouso sentado14. Este fato pode estar relacionado 
às modificações fisiológicas provenientes do treinamento físico, 
como melhor complacência arterial, maior volume de ejeção e 
menor tônus simpático15,16. Dessa forma, mesmo que a posição 
sentada prolongada comprometa o retorno venoso e aumente a 
resistência vascular periférica, estas modificações não seriam 
significativas em sujeitos com razoável condicionamento físico.

No presente estudo, não foram encontradas mudanças 
significativas na frequência cardíaca durante todo o período 
de acompanhamento. Em investigação anterior8, foi identi-
ficada uma redução da frequência cardíaca durante o tempo 
prolongado em repouso na posição sentada. Esses resultados 
contraditórios também podem ser atribuídos, pelo menos em 

21(3) - Supl.indb   6 11/11/2011   14:32:58



7 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2011

Casonatto J et al./Pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca no repouso prolongado na posição sentada
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(3 Supl A):3-8

Figura 3. Comportamento da frequência cardíaca no decorrer do tempo.

Tabela 2 - Comportamento da variabilidade da frequência cardíaca no decorrer do tempo.
RMSSD (ms) SDNN (ms) pNN50 (%) LFnu (%) HFnu (%) LF/HF

Média SD Média SD Média SD Média SD Média SD Média SD

5 min 46 23 57 30 25 19 65 16 35 16 2,5 1,9

10 min 46 23 57 29 24 20 64 19 36 19 2,4 1,5

15 min 48 26 61 28 24 19 67 9 33 9 2,2 0,8

20 min 47 25 60 29 23 20 68 13 32 13 2,7 1,7

25 min 52 27 65 28 28 22 60 14 40 14 1,8 1,2

30 min 45 22 59 26 23 19 67 16 33 16 2,6 2,1

35 min 45 17 55 18 25 18 64 16 36 16 2,2 1,1

40 min 49 24 59 23 26 20 61 15 39 15 2,0 1,3

45 min 50 23 61 24 28 20 65 14 35 14 2,3 1,5

50 min 50 24 64 28 27 20 69 16 31 16 3,1 2,4

55 min 49 22 67 33 25 17 69 17 31 17 3,5 3,1

60 min 50 26 63 31 26 19 67 14 33 14 2,6 1,6

65 min 50 27 67 35 24 20 74 16 26 15 3,7 1,7

70 min 49 23 67 31 25 18 70 16 30 16 3,0 1,6

75 min 52 23 72 32 28 18 72 19 28 19 4,0 2,4

80 min 51 24 64 24 28 19 74 9 26 9 3,1 1,2

85 min 53 25 68 29 29 20 69 11 31 11 2,6 1,3

90 min 53 26 68 29 29 20 73 13 27 13 3,5 2,0

95 min 51 27 64 27 28 22 70 10 30 10 2,7 1,6

100 min 52 25 67 30 29 20 73 10 27 10 3,4 2,2

105 min 53 27 69 32 29 21 70 20 30 20 3,0 2,0

110 min 53 26 69 27 29 20 73 18 27 18 3,2 1,8

115 min 51 24 65 23 29 20 69 17 31 17 2,6 1,5
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parte, ao fato de que os sujeitos da presente investigação pos-
suíam um bom nível de condicionamento cardiorrespiratório, 
ao contrário da investigação de Rezk et al.8.

Em relação à atuação autonômica, não foram observa-
das alterações entre os índices de variabilidade da frequência 
cardíaca. Nossos dados demonstraram que o tempo prolongado 
em repouso na posição sentada não provocou alterações no HF, 
que é considerado um índice predominantemente parassimpá-
tico. Também não foram identificadas mudanças no LF, que 
é modulado tanto pelo simpático quanto pelo parassimpático, 
podendo refletir alterações no sistema barorreceptor. De forma 
equivalente, a relação LF/HF, a qual pode fornecer informações 
sobre o balanço entre os sistemas simpático e parassimpático, 
permaneceu estável.

Além disso, índices do domínio do tempo modulados 
também por estímulos parassimpáticos, como o RMSSD e 
pNN50, não revelaram alterações estatisticamente significativas 
durante todo o período de acompanhamento. Similarmente, o 
índice SDNN, que sofre influências simpáticas e parassimpá-
ticas, também não se alterou.

Vale destacar que não foram encontrados estudos que 
se propuseram a analisar especificamente o comportamento de 
variáveis relacionadas à atuação do sistema nervoso autônomo 
e alterações hemodinâmicas provocadas pelo estresse postural 
causado pelo tempo prolongado em repouso na posição sentada. 
Por outro lado, dados obtidos indiretamente8 corroboram com 
os resultados do presente estudo, sugerindo que o estresse 
ortostático não provoca alterações autonômicas significativas. 
Vale destacar que Gotshall et al.5 identificaram redução tanto 
para a resistência periférica vascular quanto no débito cardíaco, 
enquanto que Rezk et al.8, apesar de terem verificado redução 
no débito cardíaco, encontraram aumento da resistência peri-
férica vascular.

Apesar de ainda não existirem evidências de diferenças 
na modulação do estresse postural entre os gêneros, foram 
identificados comportamentos hemodinâmicos distintos entre 
homens e mulheres5. Vale ressaltar que o entendimento dessas 
informações é importante, na medida em que a metodologia 
utilizada para aferição clínica da pressão arterial pode ser modu-
lada pelo estresse postural em algumas populações específicas.

Dessa forma, com intuito de suprir limitações metodo-
lógicas da presente investigação, recomenda-se que futuros 
estudos busquem avaliar de maneira mais profunda os possí-
veis mecanismos de controle das variáveis hemodinâmicas em 
situações de estresse postural, tais como resistência periférica 
total e débito cardíaco, a fim de fornecer maiores esclareci-
mentos sobre o comportamento das variáveis hemodinâmicas 
nessas circunstâncias. Além disso, a aplicação desses estudos 
em diferentes populações parece ser importante, uma vez que 
a análise das raras informações disponíveis na literatura não 
é conclusiva.

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo sugerem que o tempo 
prolongado em repouso na posição sentada não provoca altera-
ções significativas na pressão arterial e na frequência cardíaca. 
Além disso, indicadores de atuação autonômica sugerem que 
o sistema nervoso simpático e o parassimpático também não 
sofrem influência do estresse postural.
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O delirium é uma complicação frequente nos pacientes subme-

tidos à cirurgia cardíaca e possui diversos fatores de risco que 

estão presentes no pré, trans e pós-operatório. O objetivo desta 

revisão foi identificar os fatores de risco para desenvolvimento 

de delirium nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. A 

revisão de literatura foi realizada nas bases de dados Lilacs, 

Medline, PubMed e Scielo e foram analisados os fatores de 

risco para o delirium, no pré, trans e pós-operatório de qualquer 

tipo de cirurgia cardíaca. Foram selecionados 15 artigos. No 

pré-operatório, os fatores de risco mais citados foram: idade 

maior que 60 anos, fibrilação atrial, déficit neurocognitivo, 

diabetes mellitus, doença vascular periférica e cerebrovascu-

lar. No transoperatório, os mais encontrados foram tempo de 

cirurgia e de circulação extracorpórea prolongados e aumento 

da Serum 100 B proteína. Em relação aos fatores de risco no 

pós-operatório, os mais encontrados foram fibrilação atrial e 

insuficiência renal aguda. 
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Delirium is a frequent complication in patients undergoing 

cardiac surgery and has several risk factors that are present 

before, during and after surgery. This study aimed to identify 

risk factors for development of delirium in patients undergoing 

cardiac surgery. The literature review was conducted in da-

tabases of Lilacs, Medline, PubMed and Scielo and analyzed 

the risk factors for delirium in the pre, intra and postoperative 

of any type of heart surgery. Fifteen articles were selected. 

The preoperative risk factors most often mentioned were: age 

greater than 60 years, atrial fibrillation, neurocognitive deficits, 

diabetes mellitus, peripheral vascular and cerebrovascular 

disease. In intraoperative, the prolonged duration of surgery 

and cardiopulmonary bypass and increase of serum B protein 

were the most frequent risk factors found. Atrial fibrillation 

and acute renal failure were the most frequent risk factors 

found in postoperative.
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O delirium foi constatado na literatura médica há mais 
de 2.500 anos por Hipócrates e era utilizado para des-
crever várias formas de comportamento ou alterações 

cognitivas. No entanto, com o passar do tempo, sofreu diversas 
reclassificações, sendo atualmente aceito como uma síndrome 
neurocomportamental, causada pelo comprometimento tran-
sitório da atividade cerebral, associada a distúrbios sistêmicos 
e caracterizada por alteração da consciência, como a redução 
na capacidade em focalizar e manter a atenção, déficit nas 
funções cognitivas (memória, orientação e linguagem), além 
da alteração da percepção1.

Por muitos anos, a etiologia do delirium estava obscu-
recida; porém, estudos recentes têm associado esta síndrome à 
diminuição da atividade colinérgica, ao aumento da atividade 
serotoninérgica, ao excesso da liberação de dopamina e do 
ácido gamaaminobutírico (GABA), ao hipercortisolismo e a 
ação de citocinas, principalmente as interleucinas 1,2 e 62. Esta 
situação, apesar de benigna, pode comprometer o prognóstico, 
a curto e a longo prazo. O delirium causa o aumento do tempo 
de internação, piora da função cognitiva, aumenta o risco de 
queda e/ou fraturas, além do aumento da morbimortalidade e 
dos custos institucionais3.

Estima-se que 15% a 50% dos pacientes hospitalizados 
apresentam delirium, sendo mais comum em pacientes idosos 
e internados em unidades cirúrgicas e de tratamento intensivo4. 
A incidência no pós-operatório de cirurgia cardíaca varia entre 
28% a 57%, sendo a terceira complicação mais diagnosticada 
nesta fase e mais frequente dentre os problemas neurológicos5-6.

Esta alta incidência pode ser justificada pelo aumento 
da expectativa de vida e melhores tratamentos farmacológicos, 
o que posterga o tratamento cirúrgico, levando a uma mudança 
no perfil destes pacientes, sendo atualmente mais idosos e com 
mais comobirdades7. Outras peculiaridades da cirurgia cardíaca 
são o uso da circulação extracorpórea, distúrbio ácido-base e 
eletrolíticos mais frequentes, além da presença de lesões vas-
culares, arritmias, microembolias, hipotensão prolongada no 
intraoperatório e hemorragias graves5. 

Devido ao grande número de complicações causadas 
pelo delirium, é de extrema importância que a equipe multi-
profissional garanta segurança a estes pacientes. As medidas 
ambientais e de apoio adequadas, como, por exemplo, a educa-
ção do paciente e de sua família durante e depois do episódio 
de delirium, é vista como imprescindível para prover uma 
terapia holística e, talvez, diminuir a possibilidade de sequelas 
psiquiátricas secundárias, como depressão ou transtornos de 
estresse pós-traumático3.

O trabalho em equipe multidisciplinar é fundamental; 
porém a equipe de enfermagem, por estar em maior contato 
com o paciente, é a que mais efetivamente documenta a maioria 
dos sintomas decorrentes do delirium8.

Na enfermagem, o assunto tem destaque e recebe, pela 
NANDA-I9, a nomenclatura confusão aguda, cuja definição 
é: “início abrupto de distúrbios reversíveis de consciência, 
atenção, cognição e percepção que ocorrem durante um breve 

período de tempo”. Entretanto, esta classificação não menciona 
a cirurgia cardíaca como fator relacionado. 

Frente a este contexto, torna-se de extrema importância 
identificar os fatores de risco relacionados à cirurgia cardíaca 
para o desenvolvimento de delirium, para que se possa planejar 
uma assistência segura e de qualidade. Assim, foi objetivo deste 
trabalho analisar os estudos publicados que identificaram os 
fatores de risco para desenvolvimento de delirium nos pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca.

MéTODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da litera-
tura, tendo como pergunta norteadora: “Quais são os fatores 
de risco para o desenvolvimento de delirium nos pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca?”.

A pesquisa foi realizada nas bases de dados Lilacs, 
Medline, PubMed e Scielo, por meio dos descritores em saúde 
(DECS/MeSH): confusão (confusion/confusion); delirium (de-
lirium/delírium) e cirurgia cardíaca (thoracic surgery/cirurgía 
torácica).

Para a seleção dos artigos, foram considerados os se-
guintes critérios de inclusão: artigos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais, no período de 1998 a 2010, escritos 
na língua inglesa, espanhola ou portuguesa, acessados na ín-
tegra e que continham os fatores de riscos para o delirium de 
qualquer tipo de cirurgia cardíaca.

Para a coleta dos dados, foi elaborado um instrumento 
contendo os seguintes itens: identificação do artigo (título, 
periódico e autores); ano de publicação; instituição onde foi 
realizado o estudo (universidade, hospital público ou privado); a 
língua em que foi escrito o artigo (português, inglês, espanhol); 
tipo de publicação e tamanho da amostra.

Para melhor compreensão dos resultados, estes fo-
ram agrupados em fatores relacionados ao pré-operatório / 
trans-operatório e pós-operatório e podem ser visualizados 
na Tabela 1.

Fatores de Risco para o desenvolvimento de delirium

Pré-operatório Intraoperatório Pós-operatório

Idade maior do que 
65 anos(12-14)

Cirurgia de valva 
ou procedimentos 
combinados(15,19)

Síndrome de baixo 
débito(13)

Déficit cogniti-
vo(10,14-15)

Pinçamento aórti-
co(15,19) 

Transfusão sanguí-
nea(13)

Doença Ce-
rebrovascu-
lar(10,12,14,18)

Tempo de cirur-
gia prolonga-
do(13,16,18-19)

Acidente vascular 
encefálico(19)

Fibrilação 
atrial(10-12,14,18)

Reoperações(19) Fibrilação 
atrial(12-13,17)

Continua

Tabela 1 - Fatores de risco presentes no pré, trans e pós-
operatório de cirurgia cardíaca associados ao desenvol-
vimento de delirium (1998-2010).
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tos combinados. A incidência de delirium nesses estudos variou 
de 3,07% a 50% e foram observados diversos fatores de risco 
para delirium no pré, intra e pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

Os fatores de risco presentes no pré-operatório envol-
veram variáveis demográficas como sexo, idade, escolaridade, 
nível sócio-econômico, doença pré-existente (hipertensão ar-
terial sistêmica, diabetes mellitus, doença vascular periférica, 
doença cerebrovascular, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, 
obesidade e insuficiência renal), disfunção neurocogninitiva 
ou história de depressão e uso de álcool e/ou tabaco. Destas 
variáveis investigadas, as mais citadas nos estudos foram: idade 
maior de 65 anos, presença de fibrilação arterial, história de 
déficit neurocognitivo e/ou depressão e doença ateroscleróti-
ca (cerebrovascular e periférica), como se pode visualizar na 
Tabela 1.

Quanto às variáveis transoperatórias, o delirium foi 
correlacionado ao tipo e duração de cirurgia, uso ou não de 
circulação extracorpórea, assim como tempo de anóxia e pa-
rada circulatória total. Quatro estudos associaram o delirium 
ao aumento da Serum 100 β proteína e outras duas pesquisas 
associaram com a ação de fatores imunológicos, conforme 
mostra a Tabela 1.

As complicações hemodinâmicas, como o choque car-
diogênico, fibrilação atrial e hipotensão, infecção, insuficiência 
renal e hepática, além do uso de ventilação mecânica e drogas 
vasoativas foram fatores de risco presentes no pós-operatório 
de cirurgia cardíaca, como mostra a Tabela 1.

DISCUSSÃO

A incidência de delirium após cirurgia cardíaca não tem 
diminuído no decorrer dos anos e este fato pode ser justificado 
pela interação de múltiplos fatores, como biológicos, neuro-
cognitivos e/ou cirúrgicos19,24.

Um dos fatores de risco mais encontrados na literatura 
foi a idade acima de 60 anos. Este resultado pode estar asso-
ciado às diversas comorbidades que esta população apresenta, 
como doença aterosclerótica, doença cerebrovascular, doença 
vascular periférica e doença cardíaca, o que pode levar à sín-
drome do baixo débito, causando diminuição do fluxo cerebral 
e, consequentemente, da oxigenação, facilitando, assim, o 
aumento da injúria cerebral13.

Outro fator de risco que merece destaque é a fibrilação 
atrial, que está relacionada com a função cardíaca prejudicada 
e pode ser considerada como um preditor independente para a 
ocorrência de delirium no pós-operatório10.

Quanto às variáveis intraoperatórias, a própria cirurgia 
em si é um fator predisponente para o delirium. Este procedi-
mento estimula um estresse oxidativo, que somado à anestesia 
e à circulação extracorpórea, aumenta a resposta inflamatória 
produzida pelo organismo8. 

Estudos mostraram que pacientes que se submeteram a 
cirurgias com auxílio de circulação extracorpórea apresentaram 
mais delirium6,13,20. Para Sockalingan et al24, estes pacientes 
podem desenvolver delirium devido à  microembolismos, 
redução da perfusão/oxigenação cerebral e por desequilíbrio 

RESULTADOS

Foram encontrados 208 artigos utilizando os descritores 
de assunto já mencionados, dos quais 156,10-23 foram selecio-
nados para análise, por apresentarem os critérios de inclusão 
descritos no método.

Os tipos de cirurgias cardíacas mais frequentes foram: 
revascularização do miocárdio, troca valvar e estes procedimen-

Fatores de Risco para o desenvolvimento de delirium

Pré-operatório Intraoperatório Pós-operatório

Doença Vas-
cular Periféri-
ca(10,13-14,18)

Tempo de 
CEC prolonga-
do(12,18-19)

Ventilação mecâni-
ca prolongada(19)

História de depres-
são(10,14)

Hipotermia(12,19) Insuficiência cardí-
aca(12,19)

Insuficiência cardí-
aca(14,19) 

Cirurgia de emer-
gência(12,18)

Uso de drogas 
vasoativas(13,19)

Nível de ureia e/ou 
creatinina aumen-
tados(14,17)

Cirurgia de Aor-
ta(12)

Insuficiência Renal 
Aguda(12,17,19)

Memória Prejudi-
cada(15)

Transfusão sanguí-
nea(12,17-18)

Revisão cirúrgi-
ca(13,19)

Fração de eje-
ção diminuí-
da(12-13,17)

Uso de benzodia-
zepínico(6,17)

Choque cardiogê-
nico(12,17)

Distúrbios psicoló-
gicos(12)

Sangramento(17) Disfunção hepáti-
ca(12)

Diabetes Melli-
tus(12,16,18-19)

Hipotensão arte-
rial(17)

Hipoalbumine-
mia(12)

Fluxo carotídeo 
diminuído(19)

Uso de CEC(6,18) Infecção aguda(12)

Solteiros(12) Alterações hidroe-
letrolíticas(6)

Desidratação(12)

Baixa escolarida-
de(12)

Hipóxia(6) Hematócrito abai-
xo 30%(12)

Insuficiência renal 
aguda(12,17,19)

Aumento do serum 
100 β(21-22)

Hipercapenia(12)

Idade maior do que 
70 anos(17,23)

Aumento das qui-
miocinas durante a 
cirurgia(11)

Tratamento antico-
linérgico(12)

Idade maior do que 
60 anos(10,16,18)

Aumento de ami-
noácidos no plas-
ma(20)

Maior tempo na 
Unidade de Tera-
pia Intensiva(17)

Tabagismo(17) Pneumonia(17)

Síndrome de má 
perfusão(13)

Hipotensão(17)

Hipertensão arte-
rial(17)

Distúrbios eletrolí-
ticos(16)

Doença ateroscle-
rótica(23)

Privação do 
sono(16)

CEC – Circulação extracorpórea
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entre os neurotransmissores decorrente da liberação de cateco-
laminas. Outra causa pode estar associada ao desequilíbrio nos 
neurotransmissores decorrentes da diminuição de triptofano e 
aumento de fenilalanina20.

Outro fator de risco encontrado no intraoperatório foi o 
aumento significativo do S-100 β proteína. Este aumento estava 
mais associado aos pacientes idosos, que se submeteram a maior 
tempo de circulação extracorpórea e em pacientes que já apre-
sentavam no pré-operatório, nível neurocognitivo deficiente25. 
O S-100 β é uma proteína neuronal especifica, encontrada na 
glia, nas células de Schwann, bem como nos neurônios e sua 
detecção em grande quantidade está relacionada com injúria 
isquêmica25. 

As complicações hemodinâmicas, como hipotensão, 
síndrome do baixo débito, escórias renais elevadas, uso de 
ventilação mecânica prolongada e infecções foram os principais 
fatores de risco encontrados no pós-operatório para o desenvol-
vimento do delirium. Estes fatores são reforçados no estudo de 
Girard et al.26, que evidenciaram que os pacientes internados em 
UTI com distúrbios eletrolíticos, anemia, infecção, hipotensão e 
doenças respiratória com maior tempo em ventilação mecânica 
apresentavam frequentemente o delirium.

A identificação dos fatores de risco para o desenvolvi-
mento de delirium é de extrema importância para a enfermagem 
direcionar o cuidado e prevenir eventos adversos nos pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca.

CONCLUSÃO

Apesar dos avanços farmacológicos, do tratamento 
minimamente invasivo e da assistência circulatória, o delirium 
ainda é uma complicação frequente dos pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca que, apesar de “benigna”, colabora para o 
aparecimento de outras complicações, aumentando o tempo de 
hospitalização e de mortalidade.

Pôde-se observar que existem inúmeros fatores en-
volvidos, tanto pré-existentes nos pacientes (idade, doenças 
crônicas), como fatores que causam, independentemente do 
mecanismo, prejuízo na perfusão cerebral. Atualmente, devi-
do ao aumento da expectativa de vida, o perfil dos pacientes 
submetidos à cirurgia cardíaca é mais idoso e com mais comor-
bidades e espera-se que a incidência desta síndrome também 
venha a ser cada vez maior.

Frente a isso, a enfermagem tem papel fundamental, 
uma vez que, conhecendo os fatores desencadeadores do 
delirium nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, poderá 
direcionar o cuidado a esses pacientes, prevenindo, desta forma, 
complicações e eventos adversos.
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Os padrões alimentares da população geral apresentam pouco 

consumo de frutas e hortaliças, elevado teor de lipídios satu-

rados e trans e carboidratos simples (doces, balas, açúcares), 

sendo considerados fatores de risco para doenças crônicas 

e obesidade. Pesquisas que utilizaram educação nutricional 

como uma das estratégias de intervenção relataram melhora 

nos conhecimentos nutricionais, atitudes e comportamentos 

alimentares, influenciando também nos hábitos alimentares 

da família. Este trabalho teve como objetivo promover, por 

meio de oficina culinária, o incentivo ao consumo de frutas e 

hortaliças para pacientes com sobrepeso e obesidade, atendidos 

em um Ambulatório de Nutrição de um Centro Universitário. 

Participaram deste estudo pacientes adultos e idosos, de ambos 

os sexos, com média de idade de 54 anos, que apresentavam 

excesso de peso e estavam matriculados no Ambulatório de 

Nutrição do Centro Universitário Adventista de São Paulo. 

A oficina culinária foi dividida em dois encontros. A análise 

sensorial das receitas preparadas foi avaliada por meio da escala 

hedônica de intenção de consumo de sete pontos, variando 

gradativamente de “comeria sempre” a “nunca comeria”, 

verificando-se que, dos 16 pacientes, 9,6 aprovaram as prepa-

rações, de modo que comeriarm sempre, 2,24 comeriam muito 

frequentemente, 0,8 comeriam frequentemente, 1,6 comeriam 

ocasionalmente, 1,12 comeriam raramente, 0,48 comeriam 

muito raramente e 0,16 nunca comeriam. Conclui-se que o 

modelo de ação educativa proposto neste estudo proporcionou, 

aos participantes, motivação, reflexão, aprendizado e estímulo 

para o consumo de frutas e hortaliças.
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The eating patterns of the general population have low con-

sumption of fruits and vegetables, are high in saturated and 

trans fat and simple carbohydrates (sweets, candies, sugars) 

and, are considered risk factors for chronic diseases and obesi-

ty. Studies using nutrition education as an intervention strategy 

reported improvement in nutritional knowledge, attitudes and 

eating behaviors, that also influenced the eating habits of the 

family. This study aimed to promote a culinary workshop by 

encouraging the consumption of fruit and vegetable intake in 

overweight and obesity patients treated in a Nutrition Clinic 

of a University Center. The study included adult and elderly 

patients of both sexes, overweight, mean age 54 years, regis-

tered at the Nutrition Center of Adventist University of São 

Paulo. This culinary workshop was divided into two meetings. 

The sensory analysis of recipes prepared were evaluated by the 

scale of consumer intention to seven points, ranging gradually 

from “always eat” to “never eat”, verifying that, from the 16 

patients, 9.6 approved the preparations so that they would 

always eat, 2,24 would eat very often, 0,8 would often eat, 1,6 

would eat occasionally, 1,12 would rarely eat, 0,48 would eat 

very rarely and 0,16 would never eat. We conclude that the 

education model proposed in this study provided participants 

with motivation, thinking, learning and encouragement for the 

consumption of fruits and vegetables.
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CULINARy wORkShOP: A STRATEGy fOR STIMULATING AND 
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AND OBESITy PATIENTS

Descriptors: cooking, food and nutrition education, food 
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hábitos alimentares, obesidade.

21(3) - Supl.indb   16 11/11/2011   14:33:01



17 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2011

Nobre AS et al./Oficina culinária uma estratégia para o incentivo do consumo de frutas e hortaliças para pacientes em sobrepeso e obesidade
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(3 Supl A):16-21

Para promover hábitos alimentares mais saudáveis e, 
consequentemente, diminuir os índices de obesidade, 
é importante que as pessoas tenham conhecimentos de 

alimentação e nutrição. Pesquisas que utilizaram educação 
nutricional como uma das estratégias de intervenção relataram 
melhora nos conhecimentos nutricionais, atitudes e compor-
tamentos alimentares, influenciando também nos hábitos 
alimentares da família1.

Dentro dos campos de ação da promoção da saúde, a 
“Oficina de Culinária” é um instrumento para a elaboração 
de políticas públicas saudáveis e reestruturação dos serviços 
e práticas de saúde. As técnicas utilizadas são aplicáveis e 
reprodutíveis na promoção da saúde e o modelo proposto tem 
sido aplicado por acadêmicos, caravanas e circuitos culturais 
por profissionais de saúde, objetivando orientar grupos para 
uma alimentação segura, saudável e acessível, por meio da 
utilização integral e consciente dos alimentos2.

A “Oficina de Culinária” constitui-se de cenas de ali-
mentação discursivamente montadas no diálogo. É uma oficina 
porque ali se compõe toda a cena: lida de forma simbólica 
com a questão da fome, escolha dos alimentos, preparação, 
organização cultural da cena, alimentação, com a saciedade e 
dissolução da cena. A oficina culinária, então, é o que constitui 
o dispositivo proposto3.

A “Oficina de Culinária” pode fazer com que o indivíduo 
modifique sua realidade sem acabar com hábitos e costumes 
culturais, pois o sujeito é capaz de reproduzi-la, seguindo pas-
sos, como num livro de receitas, e atingir melhores resultados 
em sua saúde por meio de educação nutricional, a qual ensina 
o indivíduo a compreender informações e experiências de 
forma consciente4.

Os padrões alimentares da população geral apresentam 
pouco consumo de frutas e hortaliças, elevado teor de lipídios 
saturados e trans, e carboidratos simples (doces, balas, açúca-
res), sendo considerados fatores de risco para doenças crônicas 
e obesidade. A educação alimentar por meio da mudança de 
estilo de vida compreende hábitos alimentares corretos, utili-
zando técnicas adequadas de preparo de alimentos e mudança 
de comportamento, buscando sempre a motivação interior para 
manter os resultados. O conhecimento de como a alimentação 
é capaz de modificar o potencial genético de um indivíduo, 
fomentar seu desenvolvimento físico e mental, aumentar seu 
bem-estar e mudar a susceptibilidade a certas enfermidades 
pode ter grandes implicações, especialmente em caso de do-
enças de elevada prevalência e comorbidades, como doença 
cardiovascular, obesidade, síndrome metabólica e câncer5.

Inúmeros aspectos dietéticos podem estar associados à 
ocorrência ou prevenção de doenças associados à obesidade. 
Frutas e hortaliças, por exemplo, mostram-se protetores de 
doenças crônicas, enquanto excesso de sódio dietético e gor-
duras saturadas e trans aumentam o risco cardiovascular. Tal 
situação reforça a necessidade de se desenvolver estratégias de 
intervenção, pois os fatores de risco e de proteção relaciona-
dos às doenças crônicas não transmissíveis incluem aspectos 

ambientais, como a alimentação. Portanto, faz-se necessário o 
estímulo à mudança de comportamento da população de risco 
e à divulgação de informações sobre medidas de prevenção 
e controle destas doenças. Esta proposta educativa deve ser 
acessiva a toda população adotada e ter um impacto sobre os 
mais importantes fatores relacionados às patologias6.

Em adultos, o excesso de peso vem aumentando con-
tinuamente desde meados da década de 1970 e, no momento, 
é encontrado em cerca de metade dos brasileiros. Nos últimos 
seis anos, comparando resultados da POF 2008-2009 com os da 
POF 2002-2003, a frequência de pessoas com excesso de peso 
aumentou em mais de um ponto percentual ao ano, o que indica 
que, em cerca de dez anos, o excesso de peso poderá alcançar 
dois terços da população adulta do Brasil, magnitude idêntica 
à encontrada na população dos Estados Unidos7.

Este trabalho tem como objetivo promover, por meio de 
oficina culinária, o incentivo do consumo de frutas e hortaliças 
para pacientes em sobrepeso e obesidade atendidos em um 
Ambulatório de Nutrição de um Centro Universitário.

MéTODO

Este estudo se caracteriza como um estudo de interven-
ção, que permite verificar o efeito de uma ação educativa entre 
os indivíduos estudados8. Foram incluídos pacientes adultos 
e idosos de ambos os sexos, matriculados no Ambulatório de 
Nutrição do UNASP, que apresentavam excesso de peso. O 
estado nutricional dos pacientes foi classificado de acordo com 
o Índice de Massa Corporal (IMC), caracterizado pela relação 
do peso em quilogramas pela altura, em metros, elevada ao 
quadrado9. Foram considerados com sobrepeso aqueles com 
IMC entre 25 e 29,9 kg/m2 e obesidade aqueles com IMC igual 
ou maior de 30 kg/m2 10. O estudo foi realizado no Laboratório 
de Técnica Dietética do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo (UNASP), que possui infraestrutura adequada, contendo 
cozinhas e espaço para apresentações, além de utensílios (pa-
nelas, talheres, tábuas de polietileno, etc.) e eletrodomésticos 
(fogão, geladeira, forno elétrico, liquidificador, etc.) utilizados 
para preparação das receitas.

Estratégia educativa: oficina culinária
Foram programados dois encontros para o desenvol-

vimento da “Oficina de Culinária”. Foram convidados 40 
pacientes e compareceram sete na primeira oficina e nove na 
segunda. O convite foi realizado por meio de cartazes fixados 
na parede da sala de espera do Ambulatório e panfletos entre-
gues individualmente no ato da consulta, indicando a data, o 
horário e o local. A presença dos pacientes na oficina culinária 
foi confirmada por telefonemas na véspera do encontro.

No início da “Oficina de Culinária” foi entregue um 
kit para cada paciente, contendo um livro com orientações 
nutricionais e as receitas que seriam preparadas, uma caneta 
e um chaveiro. Os pacientes receberam rede de proteção dos 
cabelos e avental para ser utilizado somente no local para o 
preparo dos alimentos.
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As atividades foram desenvolvidas nos dias 18 e 25 de 
novembro de 2010, no horário das 9 às 11:30h.

Análise sensorial
Foi utilizada, como método de análise sensorial, a escala 

hedônica de intenção de sete pontos, pela qual os pacientes 
poderiam expressar sua intenção de consumo, seguindo uma 
escala previamente estabelecida, que variava gradativamente, 
com base nos termos “comeria sempre”, valendo 7 pontos, a 
“nunca comeria”, valendo 1 ponto (Figura 1).

expressar sua intenção de consumo. Foi servida, para cada 
paciente, uma pequena quantidade de cada preparação para 
degustação e avaliação das receitas e, ao término, todos par-
tilharam a refeição.

O tempo total de duração do primeiro encontro da 
oficina culinária foi de, aproximadamente, duas horas e meia.

Segundo encontro:
A oficina foi iniciada da mesma forma que a anterior e 

os participantes foram monitorados um a um, para verificar se 
as técnicas estavam corretas.

Neste dia, compareceram nove pacientes, sendo todos 
do sexo feminino, que foram divididos em três grupos, para que 
cada grupo desenvolvesse as receitas selecionadas.

Foram realizadas quatro preparações:
• Suco nutritivo – Suco da casca de abacaxi com 

hortelã.
• Salada – Folhinhas deliciosas.
• Acompanhamento – Strogonoff de legumes.
• Sobremesa – Spumoni de melancia.
Após o prepara dos alimentos, foram realizados os 

mesmos procedimentos da oficina anterior.
O tempo total de duração do segundo encontro da oficina 

culinária foi de, aproximadamente, três horas, devido ao atraso 
de uma das preparações.

RESULTADOS

Os pacientes apresentavam idade entre 32 e 74 anos, 
com idade média de 54 anos. Participaram do primeiro encontro 
da “Oficina Culinária” sete pacientes, e os resultados obtidos 
do teste de aceitabilidade das preparações realizadas na “Ofi-
cina Culinária” são apresentados na Figura 2. Observa-se os 
que, das seis preparações analisadas no primeiro encontro da 
“Oficina Culinária”, o suco da horta e o canelone de abobrinha 
apresentaram maior aceitação, sendo que cinco os comeriam 
sempre, um os comeria muito frequentemente e um os com-
eria frequentemente. Em relação à salada mista de folhas com 
legumes com molho básico, dois a comeriam sempre, três a 
comeriam muito frequentemente, um a comeria frequentemente 
e um a comeria raramente. Já para a salada mista de folhas com 
legumes com molho de iogurte, cinco a comeriam sempre, um 
a comeria frequentemente e um a comeria raramente. Segundo 
relatos dos pacientes com relação aos molhos, o de iogurte teve 
maior aceitação por ser novidade, diferente do molho básico 
que já é consumido por eles no dia-a-dia. Quanto à sobremesa 
tropical, três a comeriam sempre, dois a comeriam muito fre-
quentemente, um a comeria frequentemente e um a comeria 
raramente. Já para a salada com granola e iogurte natural, três 
pacientes a comeriam sempre, um a comeria frequentemente, 
um a comeria ocasionalmente, um a comeria raramente e um 
nunca a comeria. A sobremesa tropical (salada de frutas com 
gelatina) foi melhor aceita que a salada de frutas com iogurte 
e granola.

Na Figura 3, observam-se os resultados do segundo 

Figura 1. Escala hedônica de atitude e intenção (estrutura verbal, 
numérica, bipolar, sete pontos). FONTE: ABNT, NBR 14141, 1998.

Primeiro encontro
A oficina foi iniciada com a distribuição dos kits e 

aventais aos participantes, explicação do livreto contendo as 
receitas, a importância de conhecer a Pirâmide Alimentar e suas 
porções e a maneira correta de se higienizar as mãos antes da 
manipulação dos alimentos. 

Neste dia, compareceram sete pacientes, sendo seis do 
sexo feminino e um do sexo masculino, que foram divididos 
em três grupos, para que cada grupo desenvolvesse as receitas 
selecionadas.

Foram realizadas sete preparações:
• Suco nutritivo – Suco da horta
• Salada – Salada mista de folhas com legumes 
• Molhos para salada – Molho básico e molho de 

iogurte
• Acompanhamento – Canelone de abobrinha
• Sobremesas – Sobremesa tropical e salada de frutas 

com iogurte e granola
Depois de preparados, os pratos foram dispostos em 

uma bancada para que todos pudessem observar e apresentar, 
em conjunto, o resultado do trabalho dos grupos. Foram ressal-
tados os principais nutrientes presentes em cada preparação e 
seus benefícios, como, por exemplo, a presença de vitaminas, 
minerais e fibras.

Em seguida, foi entregue aos participantes a escala 
hedônica de intenção de sete pontos, para que eles pudessem 
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encontro da “Oficina Culinária”, do qual participaram nove 
pessoas, todas do sexo feminino. Das receitas desenvolvidas, o 
suco da casca de abacaxi com hortelã apresentou maior aceita-
ção, sendo que sete o comeriam sempre, um o comeria muito 
frequentemente e um o comeria frequentemente. Em relação 
à salada folhinhas deliciosas, cinco a comeriam sempre, um 
a comeria muito frequentemente e três a comeriam ocasion-
almente. Quanto ao strogonoff de legumes, cinco pacientes o 
comeriam sempre, um o comeria muito frequentemente, um o 
comeria frequentemente, um o comeria ocasionalmente e um 
o comeria raramente. Essa preparação foi bem aceita, porém 
muitos dos pacientes relataram que, se houvesse a presença da 
carne, haveria melhor aceitação. Sobre o spumone de melancia, 
três o comeriam sempre, um o comeria muito frequentemente, 
um o comeria frequentemente, dois o comeriam ocasionalmente 
e dois o comeriam muito raramente. Essa sobremesa, segundo 
os pacientes, poderia ter ficado mais saborosa com outro tipo 
de fruta, como, por exemplo, morango ou maracujá.

Em relação a análise sensorial das preparações de-
senvolvidas nas oficinas culinárias, verificou-se que, dos 16 
pacientes, 9,6 aprovaram as preparações de modo que com-
eriarm sempre, 2,24 comeriam muito frequente, 0,8 comeriam 
frequentemente, 1,6 comeriam ocasionalmente, 1,12 comeriam 
raramente, 0,48 comeriam muito raramente e 0,16 nunca co-
meria (Figura 4).

Figura 2. Resultados da avaliação da Escala Hedônica de Intenção de Consumo das preparações realizadas no 1º encontro da Oficina Culinária, 
Ambulatório de Nutrição, UNASP, 2010.

DISCUSSÃO

O consumo inadequado de frutas, verduras e legumes 
é um dos cinco principais fatores associados à carga total de 
doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde, como as 
cardiovasculares e alguns tipos de câncer11.

Estudos comprovam que as alterações na dieta tem 
fortes efeitos, positivos e negativos, na saúde, durante toda a 
vida. O mais importante é que as modificações dietéticas po-
dem também determinar se um indivíduo irá desenvolver ou 
não alguma doença, como câncer, doenças cardiovasculares e 
diabetes, mais tarde. A maioria das mortes por doenças crôni-
cas é atribuída a doenças cardiovasculares, mas a obesidade e 
o diabetes também mostram tendências preocupantes, não só 
porque afetam grande parte da porpulação, mas também porque 
começaram a atingir as pessoas mais precocemente12.

Jaime & Monteiro13, com base nas informações cole-
tadas na Pesquisa Mundial de Saúde – PMS, realizada pela 
Organização Mundial da Saúde em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz, em 2003, estimaram a frequência e a distri-
buição do consumo de frutas, legumes e verduras na população 
brasileira, verificando que menos da metade dos indivíduos, 
no Brasil, consome frutas diariamente e menos de um terço da 
população relata o consumo diário de hortaliças.

No Brasil, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo 
ações para a prevenção e controle das doenças crônicas não 
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Figura 3. Resultados da avaliação da Escala Hedônica de Intenção de Consumo das preparações realizadas no 2º encontro da Oficina Culinária, 
Ambulatório de Nutrição, UNASP, 2010.

transmissíveis. O guia alimentar para a população brasileira 
recomenda o consumo diário de três porções de frutas e três 
porções de legumes e verduras e enfatiza a importância de 
variar o consumo desses alimentos nas diferentes refeições ao 
longo da semana14.

Acredita-se que, para a promoção de hábitos alimentares 
mais saudáveis e diminuição dos índices de obesidade, seja im-
portante que as pessoas tenham conhecimento de alimentação 
e nutrição. Neste trabalho, utilizamos a educação nutricional 
como uma das estratégias de intervenção1.

Além disso, destacamos a necessidade do processo 
educativo ser em equipe, pois os fatores de risco para as do-do-
enças crônicas não transmissíveis ocorrem de forma conjunta 
e interdependente. Portanto, a abordagem coletiva e interpro-
fissional destas doenças parece ser a forma mais indicada de 
prevenção primária. E, no que se diz respeito à alimentação, 
o nutricionista é o profissional tecnicamente habilitado para 
desenvolver programas e ações de educação nutricional e, 
portanto, não pode estar ausente da composição da equipe6.

Diante deste contexto, torna-se importante o incentivo 
de aumentar o consumo de frutas e hortaliças, usando, como es- frutas e hortaliças, usando, como es- usando, como es-
tratégia educativa, a “Oficina Culinária”, que pode proporcionar 
uma experiência de vivência e reflexão sobre as relações entre Figura 4. Resultados da análise sensorial das preparações realizadas 

nas Oficinas Culinárias, Ambulatório de Nutrição, UNASP, 2010.
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alimentação, cultura e saúde15. As ações avaliadas buscaram, 
essencialmente, propiciar conhecimentos sobre vantagens do 
consumo destes alimentos para a saúde e incrementar habili-
dades para sua introdução na alimentação cotidiana16.

Por fim, os programas educativos são necessários e 
urgentes para promoção de hábitos saudáveis, necessitando de 
medidas que estimulem a participação da população em ações 
educativas que visam à mudança de estilo de vida.

CONCLUSÃO

O modelo de ação educativa proposto neste estudo pro-
porcionou, aos participantes, motivação, reflexão, aprendizado 
e estímulo para o consumo de frutas e hortaliças.
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O objetivo deste trabalho é investigar qual a representação 

subjetiva do Cardioversor Desfibrilador Implantável – CDI. 

Procederam-se uma entrevista clínica semiestruturada, o 

Inventário de Qualidade de Vida SF-36 e o Procedimento de 

Desenho-Estória em 20 pacientes submetidos a esta moda-

lidade de tratamento. Os pacientes foram subdivididos em 

dois grupos, em função da presença ou não de dificuldades 

emocionais atribuíveis ao aparelho. Os resultados obtidos no 

Inventário de Qualidade de Vida SF-36 e no Procedimento de 

Desenho-Estória mostraram-se consistentes com a classificação 

do grupo. Nossa contribuição reside na demonstração de que, 

para alguns pacientes, a representação subjetiva do CDI e o 

choque, seja ele vivenciado ou não, é a de um objeto mortífero, 

com o qual se relacionam de maneira persecutória, dificultando 

sua incorporação psicológica. 

ana augusta marIa pereIra1, ana líCIa de Camargo barros pegorellI2

REPRESENTAÇÃO SUBjETIVA DA PRESENÇA E DO fUNCIONAMENTO DO 
CARDIOVERSOR DESfIBRILADOR IMPLANTáVEL – CDI

1 Doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP; Pesquisadora Científica do Instituto.
2 Psicóloga especializada em Psicologia Hospitalar, bolsista da FUNDAP.

Dante Pazzanese de Cardiologia, Secretaria de Estado da Saúde.
Endereço para correspondência:

Ana Augusta Maria Pereira - End.: Av. Dr. Dante Pazzanese, 500, Ibirapuera, São Paulo.
E-mail: ana_aug@ig.com.br

This work aims to investigate the subjective representation 

of the Implantable Cardioverter Defibrillator – ICD. It was 

preceded by a semi-structured clinic interview, the Short Form 

36 of the Medical Outcomes Study and the “Drawing-History 

Procedure”, on 20 patients submitted to this treatment modality. 

The patients were divided into two groups, according to the 

presence or not of emotional disturbs linked to the device. The 

results obtained on SF-36 and through the “Drawing-History 

Procedure” revealed to be consistent to the group classification. 

Our contribution is to demonstrate that, for some patients, the 

subjective representation of the ICD and the shock, even if 

experienced or not, is the representation of a lethal object, with 

which they maintain a prosecution relationship, making more 

difficult for them to psychologically incorporate it. 
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Descriptors: depression, electric countershock, psychology, 
anxiety, quality of life.

Descritores: ansiedade, cardioversão elétrica, depressão, 
psicologia, qualidade de vida.
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Na atualidade, o Cardioversor-Desfibrilador Implantá-
vel (CDI) é o tratamento consagrado para arritmias 
ventriculares e tem sido efetivo no combate à morte 

súbita cardíaca. O CDI monitora a atividade elétrica do coração, 
reconhece uma arritmia ventricular letal, uma parada cardíaca 
e, se necessário, libera imediatamente choques desfibriladores1. 

De modo geral, nas pesquisas empreendidas, quando o 
critério de análise é qualidade de vida, os portadores de CDI não 
mostram diferenças significativas quando comparados a outros 
grupos de cardiopatas. O consenso é de que as possíveis preo-
cupações decorrentes do uso do aparelho são suplantadas pelos 
benefícios com ele obtidos pelo seu caráter de “salva-vidas”2-5.

A vivência do choque ou a expectativa de experimentá-
lo, seja pela primeira vez ou não, constitui o maior desafio a ser 
enfrentado por estes pacientes e a razão até então cogitada para 
as dificuldades de adaptação psicológica e seus desdobramentos 
sobre a qualidade de vida.

Carrol & Hamilton6 demonstraram que a experiência do 
choque prejudica a saúde mental destes pacientes, provocando 
distúrbios de humor. Os efeitos psicológicos deste evento são 
observáveis nas mudanças de atitudes e de sentimentos des-
pertados: senso de perda de controle e pânico, reconhecimento 
de que é algo imprevisível e que pode causar dor, alterações de 
hábitos, sabidamente a restrição de atividades sociais e públicas, 
nas quais o paciente estaria exposto ao risco de constrangimen-
tos. Pauli et al.7 observaram que estes pacientes ficam regidos 
por “cognições catastróficas” e qualquer sensação corporal é 
interpretada como sinal de perigo e iminência de morte súbita. 
O retraimento destes pacientes guarda relação com estímulos 
ou comportamentos que foram pareados coincidentemente 
com o(s) choque(s). A magnitude dos efeitos provocados pela 
experiência do choque associa-se, inclusive, ao quantum de 
choques já recebidos; o termo “ICD storm” é empregado entre 
os autores para uma frequência de choques igual ou superior a 
três, num intervalo de 24 horas; esta frequência é interpretada 
pelos pacientes como sinal de decadência da saúde8,9.

Dunbar et al.10,11, diferentemente, apontam que o distúr-
bio de humor precede o choque, influindo na sua ocorrência, por 
estimulação simpática, tornando o indivíduo mais susceptível, 
devido à presença crônica de ansiedade e medo. O coração é, 
reconhecidamente, um órgão de impacto para mudanças fisio-
patológicas em resposta a uma combinação de estresse, ansie-
dade, raiva e depressão, aumentando o risco para morte súbita 
por arritmia letal.  Um achado curioso neste estudo foi que os 
pacientes que haviam experimentado o choque apresentavam 
menor nível de ansiedade; eles referiram que esta experiência 
serviu de reasseguramento de que o aparelho era útil e efetivo 
na prevenção de morte súbita.

Tomando-se como eixo norteador o modo como o 
paciente se relaciona com o CDI, a partir do relato subjetivo 
de sua doença, tratamento médico e da presença e/ou funcio-
namento do aparelho, pela natureza projetiva e introjetiva com 
que expelimos e incorporamos certas qualidades sobre objetos 
e pessoas, concepção esta consensual dentro do campo psica-

nalítico e que imprime o valor de realidade para o paciente, 
pretendemos, neste trabalho, investigar qual a representação 
do CDI no psiquismo, ou seja, como eles o representam sub-
jetivamente enquanto objeto que se inscreve num arcabouço 
de experiências prévias. Utilizamos para análise dos dados o 
modelo de investigação em psicologia clínica psicanalitica-
mente orientada. 

CASUíSTICA E MéTODO

Procedeu-se uma entrevista clínica psicológica se-
miestruturada e a técnica do Desenho Estória com tema12 em 
20 pacientes adultos portadores de CDI, provenientes de duas 
instituições hospitalares de referência para este tipo de procedi-
mento na capital de São Paulo. Os pacientes foram convidados a 
participar da pesquisa por ocasião de sua consulta ambulatorial.

O Inventário sobre qualidade de vida – SF-36 foi 
aplicado antes da realização das entrevistas. Este inventário 
avalia a qualidade de vida, considerando os seguintes aspectos: 
Capacidade Funcional; Aspectos Físicos; Dor; Estado Geral de 
Saúde; Vitalidade; Aspectos Sociais; Aspectos Emocionais e 
Saúde Mental.

RESULTADOS 
Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados a 

partir do agrupamento das queixas relatadas, por suas semelhan-
ças e diferenças, por meio do julgamento dos dois autores da 
pesquisa. Os pacientes foram subdivididos em dois grupos: G1 
(10 casos), com média de idade de 59 anos, classificados como 
não adaptados emocionalmente ao CDI, pois apresentaram 
dificuldades emocionais explicitamente atribuídas à presença 
do CDI (Vinheta 1), e G2 (10 casos), com média de idade de 
62 anos, composto de pacientes adaptados emocionalmente ao 
CDI, que estabeleciam uma relação positiva com o aparelho 
(Vinheta 2).

Vinheta 1- “Eu penso que ele foi bom para mim, apesar 
de que eu ainda não senti nenhuma melhora no ritmo da minha 
vida. Penso que este cansaço meu ia melhorar bastante, poderia 
fazer atividades esportivas como eu gosto, mas não sinto isto 
e não consigo fazer”.

Vinheta 2- “Melhorou bastante, não tenho mais medo 
de desmaiar e não voltar, eu sei que se eu desmaiar e tiver 
uma arritmia o aparelho vai disparar. Melhorou 100% porque 
não tenho mais o medo que eu tinha, tenho mais segurança”.

Quanto ao choque do aparelho, seja ele já experimentado 
ou como provável risco futuro, os pacientes do G1, apesar de 
reconhecerem seu caráter inevitável e necessário, tomavam-no 
como algo que pudesse matar ou, ainda, que não pudessem 
sobreviver à sua ação (Vinheta 3).

Vinheta 3- “Não penso nada, penso que vou levar o 
choque e morrer, diz que dói muito. (…) Penso que vou morrer, 
porque sou muito medrosa, essa é a verdade, se tiver uma dor 
muito forte vou pensar que vou morrer naquela hora”.

No grupo G2, por outro lado, a experiência do choque, já 
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vivenciada ou não, era colocada como um desconforto recom-
pensado pela chance de sobrevivência, como um salva-vidas.

Vinheta 4- ”Acho que vai ser como um choque da to-
mada, acho que vai ser tipo uma” tremidinha”. Susto naquela 
hora e pronto.”

Observou-se, ainda, em função das semelhanças e dife-
renças nos dois grupos, que outros fatores estavam envolvidos 
na adaptação. A gravidade da cardiopatia de base é um deles. 
Além disso, alguns casos do grupo G1 eram pacientes que 
haviam sido incluídos na avaliação para transplante cardíaco. 

Apesar dos dois grupos serem homogêneos quanto 
à idade cronológica, observou-se que aqueles pacientes que 
reconheciam em sua experiência pessoal o processo de en-
velhecimento conseguiam distinguir as questões existenciais 
associadas à proximidade da morte e as limitações próprias 
de sua fase de vida, da presença do aparelho. Quando isto 
não ocorria, os pacientes, em virtude da possibilidade de não 
realização dos projetos futuros, tendiam a justificar e deslocar 
suas dificuldades para o aparelho.

O tempo de implantação do aparelho também parecia 
associar-se aos resultados obtidos. Os pacientes com o aparelho 
há menos de 12 meses (três casos) apresentaram queixas psico-
lógicas que requereram encaminhamento para tratamento. Os 
demais pacientes portavam o aparelho há pelo menos dois anos.

Inventário de qualidade de vida SF-36
Os critérios utilizados para a classificação dos dois 

grupos, nas entrevistas, mostraram-se consistentes com os 
resultados obtidos no SF-36, conforme observado na Tabela 
1. O grupo de G1 obteve médias mais baixas, apresentando um 
prejuízo generalizado em todas as escalas quando comparado 
ao grupo G2.

do aparelho e/ou coração fora de qualquer contexto, inclusive 
do próprio corpo.

Selecionamos a ilustração do caso a seguir como o 
melhor exemplar obtido no grupo G1 (Figura 1).

O desenho estória com tema (DE)
Notadamente, os dois grupos se distinguiram quanto 

à produção gráfica e estória obtida no DE. No grupo G1, não 
adaptado, o desenho, quando foi realizado pelo paciente (três 
casos se recusaram a desenhar, alegando dificuldades), apre-
sentou-se rudimentar, empobrecido e reduzido a uma imagem 

Figura 1. Grupo não adaptado.

Estória
Vi isto na chapa. Este desenho no meu 1º raio-X. Eu 

não sabia como era. Eu estava na mesa de operação e pedi 
para o doutor me mostrar. Aí eu vi, para mim ela parecia um 
joguinho que você ficava cuidando do bichinho, era mais ou 
menos isso. Depois deste raio-X, aí que eu vim perceber, aí 
guardo de lembrança  em casa, fiz até um quadro disso. O que 
isto representa? Representa a minha pessoa. Como assim? 
Tipo uma fotografia mostrando meu Marca-Passo. E eu faço 
questão de mostrar para tudo mundo também. Por quê? Não 
sei te dizer, acho que me sinto bem em dividir uma coisa que eu 
tenho. Às vezes alguém pergunta porque ele está bem visível. 
E eu tenho tatuagem, até queria fazer uma tatuagem sobre 
ele, mas ninguém quer devido ao perigo. Iria fazer tipo um 
passarinho com uma calda dando a volta nele e não consegui 
fazer isto. Aí tudo bem, me senti conformado.  

No grupo G2, adaptado, destaca-se a execução da figura 
humana, imersa num contexto de ligação com o aparelho e 
outros cenários da vida humana (Figura 2).

Figura 2. Grupo adaptado.

Estória
Eu tenho as restrições que é a academia de musculação, 

que eu não posso fazer. Fiz os aparelhos aqui. E aqui uma aca-
demia de dança, que eu posso fazer, se eu não forçar muito o 
braço. Tenho muitos amigos que fazem, mas não me importo, 
posso olhar, acompanhar, se é uma aeróbica que não força o 
braço, eu faço, se forçar tenho que parar. Acima de tudo isto, 
de poder fazer algumas coisas e não poder fazer outras. Sou 

S F – 36 G1 G2

Capacidade Funcional 41 59,5

Aspectos Físicos 17 45

Dor 57,2 79,8

Estado Geral de Saúde 45,3 65,8

Vitalidade 48,5 65

Aspectos Sociais 65 81,2

Aspectos Emocionais 53,3 49,9

Saúde Mental 59,6 73,2

Tabela 1 - Média dos valores obtidos em cada item do 
Inventário sobre Qualidade de Vida SF-36 nos dois 
grupos, G1 e G2.
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uma pessoa muito feliz. Tenho amigos, pessoas que gostam de 
mim, minha irmã, pai, amigos, tias, primos. O CDI não me 
torna triste, e não tenho mais a preocupação que tinha, só a 
de não bater, não forçar.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os dados apresentados alinham-se com os trabalhos 
prévios publicados2-5, mostrando que a qualidade de vida entre 
os portadores de CDI apresenta diferenças atribuíveis a fatores 
objetivos já consagrados, tais como: gravidade da cardiopatia 
de base, idade, tempo de implantação, experiência do choque 
e depressão. 

Nossa contribuição reside na demonstração de que a 
representação mental do CDI e suas características de fun-
cionamento - o choque, como objeto mortífero, com o qual 
os pacientes se relacionam de maneira persecutória, ilustra 
a possibilidade tangível de que para um grupo especial de 
pacientes, a adaptação psicológica ao aparelho é dificilmente 
conquistada, uma vez que não apresentam objetos bons interna-
lizados que oferecem segurança e confiança, impossibilitando 
a incorporação psicológica do CDI ao self.

É possível, como hipótese, que, por um mecanismo de 
deslocamento, a angústia ligada à perda da saúde e a possibi-
lidade de morte real fiquem projetadas no aparelho, que passa 
a materializar este sofrimento. Efetivamente, não importa se o 
choque ocorreu ou não; a possibilidade dele ocorrer representa 
a fragilidade da saúde do paciente e o modo como estas pessoas 
enfrentarão tal possibilidade está relacionado às características 
pessoais e à estrutura emocional existente, seja ela prévia ou 
desorganizada pelo estresse da doença.

Este achado vai de encontro ao trabalho recente de Bos-
twich & Sola13, que enfatiza que o choque é apenas uma variável 
possível na indução de sintomas psicopatológicos. Atribui-se, 
hoje, maior peso às variáveis psicológicas pré-existentes ao 
implante e às atribuições que o paciente confere ao aparelho. 
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Este estudo teve por objetivo compreender, por meio da re-

presentação social sobre transplante cardíaco, o impacto social 

produzido no cotidiano dos pacientes que se submeteram a esta 

proposta terapêutica, no Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Adotamos a metodologia qualitativa, entrevistando, 

com roteiro semiestruturado, seis pacientes. Os dados obtidos 

e submetidos à análise de conteúdo possibilitaram identificar 

cinco eixos temáticos: da doação de órgãos ao órgão doado; 

as mudanças na vida; o suporte social; a finitude humana; a 

religiosidade. O estudo evidenciou que o transplante cardía-

co foca a atenção do paciente na condição de estar vivo. A 

vida, propriamente dita, dá sentido ao seu cotidiano, as suas 

experiências e vivências. A existência de suportes, para ope-

racionalizar as aspirações dos pacientes, configurou-se como 

imprescindível. O suporte social viabiliza a sobrevivência, 

suprindo necessidades básicas materiais e afetivas. A possibi-

lidade de manterem-se vivos está atrelada ao acesso imediato a 

um sistema de saúde. O suporte espiritual, caracterizado como 

energia vital, confere, aos pacientes, o sentido da transcendên-

cia de uma vida de privações para uma vida divina e até mesmo 

eterna. A compreensão das pessoas deve ser a essência das 

ações na área da saúde. Esperamos que este estudo contribua 

com os programas assistenciais e de educação em transplantes 

cardíacos, construídos a partir da ótica dos pacientes, tornando 

a aderência ao tratamento mais eficaz.

ClaudIa regIna haponCzuk de lemos1

IMPACTO SOCIAL DO TRANSPLANTE CARDíACO

1 Doutora em Serviço Social pela UNESP. Ouvidoria do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de SP.
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Carvalho Aguiar, 44 - CEP: 05403-000 - Cerqueira César - São Paulo. Fone: (11) 2116-5369.

E-mail: claudia.lemos@incor.usp.br

This study intended to understand, by the social representations 

of heart transplantation, its social impact on everyday life of 

patients submitted to this therapeutic approach at the Instituto 

do Coração of Hospital das Clínicas of Faculdade de Medi-

cina of Universidade de São Paulo. We adopted a qualitative 

methodology and interviewed six patients, following a semi-

structured script. The collected and submitted to content analy-

sis data led to the identification of five key thematic issues: 

from organ donation to donated organ; changes in life; social 

support; human finitude; religiousness. The study evidenced 

that, in heart transplantation, the patients’ focus of attention 

is at being alive. Life, per se, gives meaning to their everyday 

activities and experiences. The support in coping with patients’ 

aspirations proved to be indispensable. Social support enables 

survival, providing for material and affective basic needs. 

The possibility of staying alive is connected to immediate 

access to health care. Spiritual support, characterized as vital 

energy, conveys to patients the sense of transcendence, from 

a life of deprivation to a divine and even eternal life. People’s 

understanding should be the core of health care actions. We 

sincerely hope that this study can contribute to other health care 

and educational programs in heart transplantation, building 

things from the patients’ perspective and promoting greater 

treatment compliance.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(3 Supl A):26-30
RSCESP (72594)-1938

SOCIAL IMPACT Of hEART TRANSPLANTATION

Descriptors: social work, health systems, heart transplantation.Descritores: serviço social, sistema de saúde, transplante de 
coração.
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Acreditamos no pressuposto de que o processo saúde-
doença mantém relações de dependência com o contex-
to sócio-cultural, entre outros fatores de necessidades 

básicas, atendidas ou não, e que a isto está condicionada a 
qualidade de vida. O itinerário terapêutico, definido por Alves 
& Souza1 como a interpretação dos “processos pelos quais os 
indivíduos ou grupos sociais escolhem, avaliam e aderem (ou 
não) a determinadas formas de tratamento”, nos leva a compre-
ender que as distintas trajetórias vivenciadas pelos pacientes são 
frutos de determinado contexto sócio-cultural em que cada um 
está inserido. Sawaia2, em estudo sobre a análise psicossocial 
do processo saúde-doença, pontua que a mediação simbólica 
entre as reações do organismo biológico e os fatores sociais é o 
paradigma transdisciplinar do processo saúde-doença e que esta 
mediação simbólica é trabalhada na interface com a teoria das 
representações sociais, tornando visíveis as ações individuais 
e coletivas deste processo. A teoria da representação social é 
considerada imperativa como suporte para programas educati-
vos em saúde, dando-lhes consistência necessária e conciliando 
as orientações técnico-científicas com as ações dos pacientes. 
Estas se tornam eficientes à medida que nos aproximam dos 
referenciais das ações individuais e coletivas e da maneira que 
os indivíduos apreendem o conhecimento circulante na socie-
dade sobre saúde e doença, impulsionando transformações.

A partir deste referencial, buscamos, neste trabalho, 
desnudar a experiência vivenciada pelas pessoas que se sub-
meteram a transplante cardíaco, sempre com vistas a subsidiar 
a reflexão sobre a intervenção possível do Serviço Social, bem 
como dos demais componentes das equipes de saúde, ou, ainda, 
de potenciais organizações de pacientes em busca de políticas 
sociais que minimizem transtornos e sofrimentos no percurso e 
aderência ao tratamento proposto. Conhecer as representações 
sociais, enquanto teoria do senso comum, ou, ainda, formas 
de pensamento social, elaborado e compartilhado por grupos 
sociais, é ter a oportunidade de entender a razão de determina-
dos comportamentos e de fato contribuir para a elaboração de 
estratégias de ação em saúde que levem em conta a realidade 
a partir do ponto de vista, neste caso, das pessoas submetidas 
ao transplante de coração. 

Tomando por base estas preocupações, objetivamos, 
neste estudo, compreender o impacto que o transplante cardí-
aco produz no cotidiano dos pacientes que se submeteram a 
este procedimento cirúrgico, por meio de suas representações 
sociais sobre transplante do coração, identificando o itinerário 
terapêutico e as vivências deste pacientes a partir do marco 
‘transplante cardíaco’.

MéTODO

O processo metodológico adotado foi a pesquisa qua-
litativa, por sua capacidade de aprofundar a complexidade de 
fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de gru-
pos3. Portanto, ao adotarmos tal pesquisa, explicitamos nossa 
intenção de nos aprofundamos sobre o impacto do contexto 
social, no processo saúde-doença, conhecendo as representa-

ções sociais sobre transplante cardíaco, por meio das pessoas 
que foram submetidas a este procedimento. O depoimento dos 
indivíduos sobre suas representações sociais é a recuperação 
da ‘fala do social’4.

O elenco deste estudo foi composto por seis atores 
sociais, pacientes que se submeteram à cirurgia de transplante 
cardíaco no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), 
no período de 1985 a 2001. Considerou-se critério de exclusão 
a dificuldade de acesso ao paciente ou sua recusa em participar 
deste estudo. Por se tratar de uma entrevista, a condição de ver-
balização do sujeito foi levada em consideração, assim como a 
aceitação de participar do estudo e seu consentimento expresso 
de a entrevista ser gravada. Os dados sociodemográficos de cada 
entrevistado foram colhidos pelo preenchimento de uma ficha 
de identificação, que compõe o pano de fundo da construção 
das histórias relatadas. Neste estudo, as entrevistas realizadas 
foram transcritas e seu conteúdo analisado pela teoria da Aná-
lise de Conteúdo5. O critério de categorização deste conteúdo 
foi o semântico, sendo este um critério de classificação por 
proximidade conceitual. Ressaltamos que a pesquisa obedeceu 
a princípios éticos. Os sujeitos foram esclarecidos quanto ao 
objetivo do estudo, garantindo o sigilo e anonimato de suas 
identidades; para tanto, utilizamos nomes fictícios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A representação social do transplante cardíaco

A compreensão do conteúdo dos depoimentos pede o 
reconhecimento da existência de um eixo básico de análise, que 
sustenta os mais variados movimentos. Assim, fazê-lo é tarefa 
delicada e sujeita a algum reducionismo, por termos que distin-
guir eixos temáticos em meio às múltiplas polarizações, atitu-
des, crenças, valores, sentimentos e contextos socioculturais. 
Os depoimentos contam por si só a história do indivíduo, cujo 
caminho é repleto pelas experiências insatisfeitas-satisfeitas, 
que se move por impulsos de vida, que investiga os limites da 
vida diante da morte. A doença ou o procedimento ‘transplante 
cardíaco’ não é o foco das atenções de nossos pacientes; apenas 
o estar vivo, ou a vida propriamente dita, dão sentido ao seu 
cotidiano, às suas experiências, às suas vivências, partindo-se 
da concretude da necessidade de suportes que operacionalizem 
suas aspirações. Tais suportes podem se referir ao suporte de 
um sistema de saúde, ao qual a condição de estar vivo está 
atrelada; ao suporte social, que viabiliza a sobrevivência pelo 
atendimento de necessidades básicas e afetivas e, por fim, ao 
suporte espiritual, que confere o sentido da transcendência da 
vida, vivida no campo terrestre dos mortais, para a possibilidade 
de uma vida divina e eterna.

Este estudo foi composto por pacientes brasileiros, na-
turais de São Paulo, Mato Grosso, Ceará e Minas Gerais e que 
residem em São Paulo, com exceção de Mazinho, que retornou 
a sua cidade de origem em Mato Grosso. São, em sua maioria, 
homens (83%), de raça branca (83%), casados (67%) e apresen-
tam uma faixa etária que varia de 25 a 66 anos. A escolaridade 
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cursada divide-se entre os extremos do fundamental (67%) ao 
curso superior (33%). A condição de atividade, para o mundo 
do trabalho, apresenta-se promissora apenas para o paciente 
Kimura, alto executivo de empresa multinacional, que o man-
tém ativo em seu quadro funcional. Mazinho, o mais jovem 
dos pacientes entrevistados, apesar de ter sido aposentado por 
invalidez, exerce a atividade de motorista de motocicleta. Os 
demais estão inativos e aposentados.

Os cinco eixos básicos de análise encontrados são:

Da doação de órgão ao órgão doado
A legislação sanitária prevê três possibilidades para os 

que morrem: a cremação, na qual os órgãos e tecidos tornam-
se cinzas; o enterro, na qual os órgãos e tecidos contribuirão 
com a reciclagem do material orgânico; ou a doação de órgãos, 
que se apresenta como diferencial humanitário. Campanhas 
frequentes são lançadas para a doação de órgãos mais efetiva. 
Preceitos religiosos, filosóficos e crenças se posicionam a favor 
da doação de órgãos, agregando valores humanitários como 
caridade, solidariedade, ato de amor, facultando ao indivíduo 
dispor de seu corpo como melhor lhe aprouver, conforme a 
fala: “Em 1991, começou meu problema, em 1994 fui apo-
sentado por invalidez e me mandaram para aqui, pois meu 
caso era de transplante. Fiquei esperando até quando Deus 
quis...” (Amaro).

Suporte social
Os pacientes transplantados apresentam um quadro 

de deficiência fisiológica que pode atingir elevados graus de 
incapacidade, com diminuição de suas competências e condi-
ções laborativas e de empregabilidade. Estão em desvantagem 
social, num processo gradual de degradação econômica e numa 
crescente necessidade de cuidados e de suporte social para o 
desenvolvimento das funções elementares da vida diária, para 
minimizar os riscos de institucionalização/hospitalização e 
perda da autonomia. O suporte social (círculo de amigos, 
apoio e partilha de atividades no local de emprego, entidades 
religiosas, vizinhança) se constitui em mecanismo importante 
no desenvolvimento de ações de ajuda, conforme a fala: “Eu 
exercia um cargo de diretoria na empresa que estou até hoje. 
Eles que coordenaram tudo...” (Kimura). 

Mudanças na vida
A luta pela sobrevivência e pela reprodução da vida é 

definida de forma distinta entre as famílias, que ocupam espaços 
socialmente diversos, estabelecem relações de convivência, 
conflituosas ou não, trocam experiências, acumulam saberes, 
habilidades, hábitos e costumes, transmitindo concepções e 
cultura.

Comecemos com as mudanças espaciais, situação pre-
sente e necessária em muitos casos de transplantes, uma vez 
que o número de centros transplantadores é reduzido. Assim, 
presenciamos a existência de processos migratórios, temporá-
rios ou definitivos, que garantam o acesso, sem bloqueios, do 

paciente a instituição hospitalar. Os indivíduos, frente a condi-
ções adversas, lançam mão de várias alternativas para superação 
de agravos que atingem sua saúde, desde suas competências 
individuais até rede de apoio social. A definição do itinerário 
é subordinada a uma série de fatores, como o contexto da do-
ença, a disponibilidade de serviços de saúde, a necessidade e a 
disponibilidade ou não de pagar por estes serviços e o modelo 
explicativo utilizado para compreender o processo saúde e 
doença, conforme a fala: “O meu pai é daquelas pessoas que 
já quer decidir tudo na hora. Já que soube que lá não tinha 
condição, tinha que vir para cá, não foi nem 15 dias, fechou 
a casa já viemos. Toda a família: eu, meu pai, minha mãe e 
meu irmão. Fomos para a casa do irmão do meu pai. Era um 
ajudando o outro” (Mazinho).

Não há como pensarmos o processo terapêutico do 
transplante cardíaco sem analisarmos as mudanças impostas no 
cotidiano dos pacientes que a ele se submetem. Sem falarmos 
na provável redefinição de papéis desempenhados no núcleo 
familiar. Vale lembrar que o protocolo a ser seguido prescreve 
um ritual que atinge as atividades mais rotineiras, como a or-
ganização do espaço domiciliar, ressaltando a higienização das 
áreas de uso do paciente, redefinição de espaços e eliminação 
de barreiras arquitetônicas. Quanto a mudanças prescritas pelo 
saber médico, encontramos esquemas complexos de ingestão 
de medicamentos, em quantidades e horários os mais variados 
possíveis, restrições alimentar e hídrica, comparecimentos 
constantes ao hospital para realização de exames de elucidação 
diagnóstica, consultas médicas e da equipe multidisciplinar, 
internações não tão raras. As pessoas necessitam redefinir suas 
rotinas cotidianas e interações e se submeterem a elas. É fato 
que a doença modifica a vida das pessoas, suas relações, seu 
convívio social, às vezes de forma irremediável, conforme a 
fala: “Antes da doença era uma coisa, agora depois da doença 
é outra. Quer dizer, agora você não pode fazer o que você 
quer. Mas, por enquanto, a vida está normal. Muito normal! 
Mais sadia, né? ... Um coração novo. Meu coração, hoje, pode 
fazer o que quer. Mas, negócio de peso, não pode; pra não 
sentir alguma rejeição, né? No mais, tudo bem” (Amaro).

Quando falamos de mudanças na vida, a partir do ponto 
deflagrado de doença, estamos falando em situação-problema, 
problemas vividos pelas pessoas e configurados pelo mundo 
técnico, que define que problemas existem e que soluções 
devem ser implantadas.  Para que problemas existam, “eles 
precisam de um mapeamento socialmente subscrito do mundo 
vivenciado que os constitui como ‘problemas’ que pedem ‘so-
luções”6. Assim, a expectativa é de que os indivíduos busquem 
soluções socialmente aprovadas e que estiverem disponíveis 
e oferecidas a eles. Inserir a questão da segurança no contexto 
do processo saúde-doença nos parece apropriado, já que os 
sujeitos a quem se refere este estudo vivenciam este sentimento 
em seu cotidiano. Encontram-se constantemente ameaçados 
por processos mórbidos que podem acometê-los (infecções, 
rejeições, neoplasias, reativação da doença de Chagas e outros).

Somando-se a este quadro, está o contexto em que estão 
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imersos, e a ideia de proteção está associada a dispositivos a 
serem acionados (leis, instituições, procedimentos, ações entre 
tantas), objetivando atenuar riscos potenciais7.

Outro conceito que não podemos deixar passar desper-
cebido, quando estamos falando de mudanças, é o de ‘estraté-
gia’, por sua relevância na formação de programas de atenção 
à saúde, e as possibilidades de interações dos profissionais 
com seus pacientes. Assim, estratégia pode ser definida como: 
“Formas de um agente social levar uma pessoa a pensar, sentir 
ou agir de um modo que nem sempre partiria espontaneamente 
dela”8.

Religiosidade
É perceptível a despersonalização do doente em grandes 

centros de atenção à saúde, enquanto, no sistema religioso, 
a pessoa é reinserida como sujeito, em um novo contexto 
relacional. Neste sentido, a doença passa a ter um referencial 
explicativo em um contexto sociocultural mais amplo9. O su-
jeito passa a pertencer a uma comunidade religiosa que o tem 
presente em seus pensamentos, onde há um Deus Eterno que 
cuida e cura, e a pessoa passa a sentir-se pertencente e protegida, 
como: “Eu consegui, e hoje eu estou aqui! Aí eu falei assim, 
eu vou conseguir um dia; eu vou fazer esse transplante, e vai 
dar tudo certo... Ser muito feliz!!  Ter fé em Deus que vai 
conseguir” (Ana Maria).

A categoria religião e sua interface no campo da saúde 
parte do pressuposto de considerar a saúde diretamente vincula-
da à saúde espiritual dos indivíduos, como resultado da relação 
e aproximação direta com a divindade. A busca de saúde espi-
ritual passa a ser vista como uma analogia feita com a busca de 
saúde física. “Quando uma pessoa em nossa sociedade move-se 
pela cura, está frente a situações que considera situações-limite, 
concretizadas em doenças graves, insegurança material e espi-
ritual e desordens morais”10. Vejamos como o paciente negocia 
com o Divino a sua cura: “Antes de eu receber o coração, eu 
não era evangélico. Tanto que eu fiz uma proposta com Deus, 
se Ele me desse um coração eu seria evangélico. Ele permitiu, 
me deu um coração e hoje em dia sou evangélico” (Mazinho). 
Outro paciente reafirma a sua “conversão” ao cristianismo: 
“Agora sou evangélico. Porque antes não tinha religião não, 
antes nem católico era” (Martins).

A influência cultural da religiosidade de um povo marca 
o modo das pessoas se situarem no mundo. Para os nipônicos, 
mesmo após o desaparecimento da classe dos samurais, a partir 
da restauração do poder imperial (1868), seu código moral 
(Bushidô) continua vivo, definindo a maneira de agir e pensar 
deste povo11. O Bushidô baseava-se, fundamentalmente, no 
cultivo das virtudes marciais, na demonstração de absoluta indi-
ferença à morte e à dor e na dedicação e lealdade ao seu senhor. 
Para este povo, viver e morrer são inseparáveis e inevitáveis. 
Partem do conceito de que a vida e a morte estão separadas pelo 
fio da kataná (espada japonesa, cujo fio é delicado como uma 
navalha e forte como a quilha de um arado). No depoimento do 
Sr. Kimura, identificamos quanto a cultura de origem nipônica 

influencia e se faz presente no modo pelo qual enfrenta a vida, 
até mesmo na serenidade com que expressa e transmite sua 
vivência: “Eu não senti medo. Esse é o fato que me parece 
positivo nesse negócio todo... O interessante é que ... talvez me 
preparei psicologicamente, mesmo que não seja importante...” 
(Kimura). O mundo espiritual é representado no cotidiano das 
pessoas como energia vital, tornando-se força transformadora.

Finitude humana
É próprio da natureza humana vencer desafios e decifrar 

enigmas. Talvez por isso e por ser a morte a única verdade 
inexorável da vida, ela, a morte, se constitui no mais teimoso 
mistério da vida. Shakespeare, no famoso trecho do Hamlet, 
“ser ou não ser”, define a morte como o país desconhecido de 
cuja fronteira nenhum viajante jamais retornou, conforme: 
“Mas em nenhum momento eu estava pensando em morrer. 
Ainda que, claramente, possa ser uma das possibilidades. 
Tem só uns tantos % de vida, mas, ainda no momento, eu 
não estava pensando que eu fosse morrer, não” (Kimura).

Formas contraditórias de lidar com morte traduzem, 
em última instância, a necessidade de lutar contra a dor ou o 
perigo, que constitui, para cada grupo social, o desaparecimento 
de um de seus membros. Cultos, ritos e religiões objetivam o 
restabelecimento da unidade social dilacerada. Aparentemente, 
credos e valores introjetados são instâncias primeiras aciona-
das para conter conflitos internos que se abatem sobre os que 
ficam. Pasternak12 registra sua reflexão, apontando para o fato 
de considerar que cada morte que ocorre, por mais inevitável 
que seja, empobrece a todos como coletividade. E, por isso, 
cada morte é uma história diferente. Interessante apontar para 
o depoimento do paciente Amaro, que afirma com altivez 
não ter medo da morte. Porém, só consegue tratá-la enquanto 
hipótese, e não possibilidade real: “Melhor transplantar do 
que ficar sofrendo. Nem medo de morrer, nem nada. No dia 
do transplante ainda pensei: ou fico melhor do que estou ... 
acho que agora vou pra melhor... ou... na pior que eu vou 
morrer.  Mas o medo, que é bom, nada. Não tinha e não 
tenho. Se precisar a gente faz de novo!”(Amaro). Chamou 
nossa atenção o fato de os pacientes não darem ênfase ao 
assunto ‘morte’, como se esta questão não perambulasse em 
seus cotidianos. Mesmo sabendo que os índices de mortalidade 
no pré- ou pós-transplante são elevados, verbalizam: “Morrer 
todo mundo vai mesmo, é só estar vivo, pode atravessar a rua 
e um carro te pega... e já se foi” (Luiz).

Sabemos que muitas explicações podem ser atribuídas 
a esta questão, como a própria fuga, na qual, a partir do mo-
mento em que não se entra em contato com dada realidade, 
nega-se sua existência, sua ameaça. Barthes13 refere-se a este 
comportamento como sendo o de hipocrisia da condição hu-
mana frente à sua finitude e, olhando para o cenário dos rituais 
fúnebres, observa os que assistem a cerimônia, relatando no 
plano imaginário: “Para que não se veja, ponho óculos escuros 
nos meus olhos embaraçados (belo exemplo de degeneração): 
escurecer a vista para não ser visto”. Entender a ‘aventura 
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humana sobre a terra’ no momento de sua passagem final, 
requer daqueles que compartilham desta cena, talvez um dos 
mais difíceis atributos, o de saber ouvir e deixar que o silêncio 
tenha o valor de mil palavras.

CONSIDERAÇõES fINAIS

Com este artigo, nossa intenção foi a de desvelar, por 
meio da representação social sobre transplante cardíaco, o im-
pacto que este procedimento produz no cotidiano dos pacientes 
do InCor. A análise de conteúdo dos depoimentos ressaltou a 
existência de cinco eixos: da doação de órgão ao órgão doado, 
as mudanças na vida, o suporte social, a finitude humana e a 
religiosidade. O antagonismo vivenciado pelos pacientes que 
aguardam a doação de um coração para a viabilização de seu 
transplante recai no fato de intimamente desejarem ou espe-
rarem que alguém morra para que ele possa viver, sendo um 
conflito em prol de sua sobrevivência. Em contrapartida, há um 
deficitário sistema de saúde, com restrito número de centros 
transplantadores e uma falsa cultura pela doação de órgãos.

O desafio enfrentado pelos pacientes em encontrar 
formas de responder às necessidades envolventes do processo 
terapêutico prescritos nos programas de transplante encontra 
nos suportes sociais sua possibilidade de resolução. Implica 
em articulações de cunho político-ideológico, para efetivação 
de serviços externos de apoio. Mudanças na vida cotidiana 
são inevitáveis e constantes, pelo inflexível ritual terapêutico 
que, caso não cumprido, compromete o sucesso do tratamento, 
na redefinição de papeis familiares, trabalhistas ou sociais. A 
religiosidade e sua associação no campo da saúde-doença se 
revelou importante fonte de sustentação e de ressignificação 
da vida. A espiritualidade é fonte de energia vital para estes 
pacientes, cuja condição clínica coloca-os na fronteira entre a 
vida e a morte. Todavia, a finitude humana é fato inexorável 
para todos.

Este estudo proporcionou-nos identificar a capacidade 
de transcendência utilizada por nossos pacientes na superação 
das adversidades vivenciadas e da própria condição da finitude 
humana. A dimensão espiritual, própria do ser humano, é a 
válvula propulsora que dá outro sentido à vida.
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A hipertensão arterial (HA) é um dos principais fatores de 

risco para a morbimortalidade cardiovascular. Os polimor-

fismos do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 

estão envolvidos na fisiopatologia da HA. Estudos mostram 

que afrodescendentes tendem a ser hipertensos com taxa mais 

alta de complicações. Este estudo teve por objetivo avaliar a 

prevalência dos polimorfismos do SRAA - da enzima conver-

sora de angiotensina (ECA I/D), do antagonista do receptor 

da angiotensina II (AT1R A/C1166) e da aldosterona sintase 

(CYP11B2-344T/C) - em pacientes hipertensos afrodescen-

dentes em tratamento. Vinte e três pacientes hipertensos afro-

descendentes foram avaliados clinicamente (pressão arterial 

- PA e índice de massa corporal - IMC), laboratorialmente 

(perfil lipídico, creatinina e glicemia) e foram analisados os 

polimorfismos da ECA, AT1R e CYP por PCR. Os dados 
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Arterial hypertension (HTN) is one of the main risk factors 

for cardiovascular morbidity-mortality. Polymorphisms of 

the renin-angiotensin aldosterone system (RAAS) are invol-

ved in the physiopathology of HTN. Studies have shown that 

African descendents tend to be hypertensive with a high rate 

of complications. This study aimed to assess the prevalence 

of RAAS polymorphisms of: angiotensin converting enzyme 

(ACE I/D), antagonist of the angiotensin II receptor (AT1R 

A/C1166) and aldosterone synthase (CYP11B2-344T/C), in 

hypertensive African descendents under treatment. Twenty-

three hypertensive African descendents were assessed clini-

cally (blood pressure - BP and body mass index - BMI) and 
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Descriptors: hypertension, polymorphism, renin-angiotensin 
system. 

Descritores: hipertensão, polimorfismo genético, sistema 
renina-angiotensina.

A hipertensão arterial representa um dos principais 
fatores de risco para as doenças cardiovasculares. 
Associa-se com 85% dos acidentes vasculares ence-

fálicos e 60% dos infartos do miocárdio, sendo um problema 
de saúde pública, devido à alta prevalência em nosso meio1. A 
participação de componentes genéticos na sua fisiopatologia 
tem sido reconhecida2,3.

O sistema renina-angiotensina (SRAA) exerce impor-
tante papel no controle da manutenção da homeostase, tanto 
cardiovascular quanto renal4. Polimorfismo é definido como 
alterações da sequência do DNA que modificam a função ou a 
expressão de uma proteína, ocorrendo na população com fre-
quência igual ou superior a 1%5. Polimorfismos nos genes do 
SRAA estão sendo associados ao risco de doença coronariana, 
infarto agudo do miocárdio, reestenose após angioplastia e 
hipertrofia ventricular6.

O polimorfismo do gene da enzima conversora da an-
giotensina (ECA I/D), que consiste na inserção ou deleção de 
um fragmento de 287 pares de base, é responsável por 47% da 
variabilidade fenotípica da ECA plasmática7. O polimorfismo 
encontrado no gene A1166C do receptor tipo I da angioten-
sina (AT1-R) pode estar associado à gênese da aterosclerose 
coronariana e do infarto do miocárdio8. O polimorfismo do 
gene C-344T da aldosterona sintetase (CYP11B2) pode estar 
associado à hipertensão arterial9.

O objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência dos 
polimorfismos do SRAA em pacientes hipertensos afrodes-
cendentes em tratamento ambulatorial comparados com não 
afrodescendentes10. 

MéTODOS

Participaram do estudo 44 pacientes hipertensos em 
tratamento e acompanhamento no ambulatório de Cardiopatia 
Hipertensiva da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp: 
23 que se autodeclararam afrodescendentes, segundo critério 
do IBGE9,10 e 21 autodeclarados não afrodescendentes. O 
consentimento informado foi obtido previamente de todos os 
pacientes e o protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição.

Os pacientes foram submetidos à avaliação clínica e 
foram realizadas medidas da pressão arterial conforme normas 
da V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão11, com esfigmomanô-
metro de coluna de mercúrio, e medidas antropométricas, além 
de avaliações laboratoriais, consistindo em dosagens do perfil 
lipídico, creatinina e glicemia. Foi realizada coleta de sangue 
para a análise genética dos polimorfismos do SRAA por PCR. 
Das amostras desse plasma, foram extraídos o DNA e realizado 
o estudo dos polimorfismos genéticos. A extração do DNA foi 
realizada por método direto, que permite a obtenção de cerca 
de 2 a 4mg de DNA genômico, mantido a -20°C até seu uso. 
Os fragmentos dos genes contendo os sítios polimórficos da 
ECA (I/D), do receptor AT1 da angiotensina II (A1166C), e 
da aldosterona sintetase (CYP11B2) foram amplificados com 
iniciadores específicos (primers) por técnica de reação em 
cadeia da polimerase (PCR), em termociclador. O produto de 
PCR foi analisado em gel agarose, 1% em tampão TAE 1X 
corado, com 10ml de uma solução de brometo de etídio (5mg/
ml), em 200 ml de água, visualizado em transiluminador, sob 

obtidos foram comparados com os de 21 hipertensos não 

afrodescendentes. Não houve diferença significativa na PA, 

IMC e perfil metabólico entre os grupos. Entretanto, o estudo 

dos polimorfismos do SRAA revelou diferenças significativas 

na distribuição dos genótipos (grupo I afro e II não afro): a 

frequência para os genes da ECA foi 47,8% DD, 43,5% DI e 

8,7% I vs. 14,3% DD, 47,6% DI e 38,1% II (p=0,0017); para 

genes do AT1R: 100% AA, 0% AC e 0% CC no I vs. 33,3,% 

AA, 22,2% AC e 44,4% CC no II (p <0,0001); e, para o gene 

CYP11B2: 56% TT, 21,7% TC e 4,3% CC no I vs. 33% TT, 

77,7% TC e 5,5% CC no II (p=0,034) entre os afrodescendentes 

e controles, respectivamente. Os resultados sugerem diferenças 

genéticas entre os pacientes hipertensos afrodescendentes no 

grupo estudado.

on laboratory exams (lipid, creatinine and glycemia profiles), 

and analysed for polymorphisms of ACE, AT1R and CYP by 

PCR. The data obtained were compared against those from 21 

hypertensive non-African descendents. No significant diffe-

rences in BP, BMI, or metabolic profile was detected between 

the two groups. However, the RAAS polymorphism analysis 

revealed significant differences in the distribution of the ge-

notypes (group I Afro and II non-Afro): frequency of the ACE 

gene was 47.8% DD, 43.5% DI and 8.7% GI vs. 14.3% DD, 

47.6% DI and 38.1% GII (p=0.0017); of the AT1R genes was: 

100% AA, 0% AC and 0% CC in GI vs. 33.3% AA, 22.2% 

AC and 44.4% CC in GII (p <0.0001); and of CYP11B2: 56% 

TT, 21.7% TC and 4.3% CC in GI vs. 33% TT, 77.7% TC and 

5.5% CC in GII (p=0.034) between African descendents and 

controls, respectively. The results suggest there were genetic 

differences in the hypertensive African descendents studied.
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luz ultravioleta, seguido de documentação fotográfica. As 
amostras amplificadas foram digeridas com endonucleases de 
restrição específicas para o polimorfismo CYP11B2 e para o 
polimorfismo A1166C. Cada amostra foi digerida utilizando-
se 8,5ml do produto de PCR com 0,5ml (2-10U) de enzima 
de restrição e 1,0ml de tampão, sendo incubada por 3-5 horas 
a 37°C, conforme o gene estudado. Os produtos de digestão 
foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1 ou 2%, 
sendo visualizados como descrito anteriormente. Os produtos 
de digestão foram: 

Polimorfismo I/D da ECA: I/I: 517 pb; I/D: 517 e 230 
pb; D/D: 230 pb

Polimorfismo AT1R (A1166C): PCR com 856 pb: AA: 
600 e 256 pb; AC: 600, 256, 146 e 110 pb; CC: 600, 146, e 
110 pb

Polimorfismo CYP 11B2: PCR com 537 pb: -344TT: 
273 pb; -344TC: 273, 202 pb; -344CC: 202 pb

Análise estatística
Foi realizado o teste do qui-quadrado, comparando 

variáveis categóricas entre os grupos, para testar desvios do 
equilíbrio de Hardy-Weinberg e comparar a distribuição dos 
genótipos entre os grupos. As variáveis contínuas foram ex-
pressas como médias ± erro padrão da média e comparadas por 
meio de teste t de Student para amostras independentes. Em 
todos os testes, foi considerado significante valor de p<0,05.

RESULTADOS

Resultados clínicos e laboratoriais
A casuística constou de 15 mulheres e oito homens, 

com média de idade de 59,4±9,8 anos, entre os afrodescen-
dentes e sete mulheres e 14 homens, com média de idade de 
58,1±11,9 anos, entre os não afrodescendentes. Na avaliação 
antropométrica, o índice de sobrepeso ou obesidade (IMC ³ 
24 kg/m2) foi de 71,4% dentre os pacientes afrodescendentes 
e 76,5% dentre os não afrodescendentes. A média da pressão 
arterial sistólica e diastólica entre os afrodescendentes e não 
afrodescendentes não revelou diferença significativa e os dados 
encontram-se na Tabela 1.

As avaliações do perfil lipídico, que constavam da 
dosagem de colesterol total, HDL, LDL, triglicérides e da 
dosagem da creatinina e da glicemia, obtiveram os valores de 
normalidade elevados em ambos os grupos. Onze pacientes 
afrodescendentes e sete não afrodescendentes apresentavam 
valores de colesterol total ≥ 200 mg/dL, 14 afrodescendentes 
e 12 não afrodescendentes apresentavam LDL-colesterol ≥ 
100 mg/dL e 12 afrodescendentes e sete não afrodescendentes 
possuíam glicemia ≥ 100 mg/dL. Calculou-se a média de cada 
um dos itens avaliados e nenhuma diferença significativa foi 
encontrada dentre os grupos. 

Resultados da análise dos polimorfismos
A distribuição dos genótipos do polimorfismo do gene 

da ECA em relação aos grupos mostrou diferença significativa 

(p=0,017). Observou-se maior porcentagem de indivíduos 
com genótipo DD no grupo afrodescendente (Figura 1-A). 
As frequências dos alelos D e I do gene da ECA foram 70% e 
30% respectivamente entre os afrodescendentes e 39% e 61% 
entre os não afrodescendentes. Estando ambos os grupos em 
equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Figura 1-A. Distribuição dos genótipos do polimorfismo do gene da 
ECA, na qual observa-se predomínio do homozigoto DD nos afrodes-
cendentes e do homozigoto II nos não afrodescendentes (p=0,017).

Em relação à frequência dos genótipos do polimorfismo 
do gene da AT1R (A1166C) encontrou-se diferença significati-
va (p<0,0001) nos grupos avaliados. Entre os afrodescendentes, 
a distribuição do genótipo AA foi de 100%, contra 33,3 % entre 
os não afrodescendentes (Figura 1-B). A distribuição dos alelos 
do gene da AT1R em relação aos grupos foi, consequentemente, 

Afrodescendentes Não afrodescendentes

PAS (mmHg) 146,9 ± 30,2 143,2 ± 11,7

PAD (mmHg) 92,6 ± 10,4 90,6 ± 11,6

Colesterol total 
(mg/dL)

199,4 ± 38,7 185,5 ± 42,2

HDL-colesterol 
(mg/dL)

57,9 ± 18,0 56,1 ± 23,2

LDL-colesterol 
(mg/dL)

115,2 ± 33,1 103,7 ± 36,8

Triglicerídios (mg/
dL)

127,0 ± 48,9 128,1 ± 77,0

Creatinina (mg/
dL)

0,9 ± 0,2 1,0 ± 0,2

Glicemia (mg/dL) 114,5 ± 34,0 101,0 ± 19,0

Tabela 1 – Características da amostra em relação à 
pressão arterial, perfil lipídico, dosagem de creatinina e 
glicemia (média ± erro-padrão).

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; 
PAS - p= 0,6088; PAD - p= 0,5623; Colesterol total - p= 0,2965; 
HDL colesterol - p= 0,7910; LDL colesterol - p= 0,3161; Triglicé-
rides - p= 0,9615; Creatinina - p= 0,8366; Glicemia - p= 0,1428.
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100% para o alelo A nos afrodescendentes. populacionais, o que explicaria, em parte, a maior prevalência 
de hipertensão arterial em afrodescendentes, bem como o seu 
aparecimento mais precoce e aumento de complicações, tais 
como insuficiência renal crônica, acidente vascular cerebral, 
hipertrofia do ventrículo esquerdo12.

No presente trabalho, foram selecionados três genes 
que a literatura sugere como importantes nos fatores genéticos 
determinantes da hipertensão arterial13-15: o gene da ECA, da 
aldosterona sintetase e do receptor 1 da angiotensina.

Os nossos dados mostraram que existem diferenças 
potenciais genéticas entre afrodescendentes hipertensos bra-
sileiros e hipertensos não afrodescendentes. A ausência de 
diferenças nas médias da pressão arterial na comparação entre 
os grupos deve-se ao fato de que ambos estavam sob tratamento, 
inclusive usando antagonistas do SRAA.

O conceito de raça, apesar de utilizado em nosso tra-
balho, muitas vezes é questionado em publicações científicas 
visto que, na espécie humana, em geral, não são detectadas 
diferenças genéticas significativas quando comparados os 
grupos étnicos; tais diferenças podem dever-se a diferenças 
discretas no genoma, como aos polimorfismos de apenas um 
nucleotídeo (SNPs), como justificado também por isolamentos 
geográficos de determinados grupos no passado. Desta forma, 
em nossa amostra, também foi realizada a análise dos genótipos 
independentemente da raça16.

CONCLUSÃO

Os resultados sugerem diferenças genéticas entre os 
pacientes hipertensos afrodescendentes, o que poderia explicar 
a diferença no comportamento da pressão arterial neste grupo. 
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