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Normas para Publicação de Artigos no Suplemento da
Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia 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 Cardiolo-
gia do Estado de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação
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Normas para Publicação, evitando-se prejuízo às fases de produção
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1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do

Estado de São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Re-
quirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee of Me-
dical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.nlm.nih.gov/
bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 9 páginas, incluindo as referências,

respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm nas laterais
da página e 3,5 cm nas bordas superior e inferior), e deverá ser
digitado em Times New Roman, tamanho 10, e espaçamento en-
tre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas até 4 ilustrações, conside-

rando figuras, fotografias, gráficos e/ou tabelas, e até 20 referên-
cias. As exceções serão analisadas 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 a produção editorial os artigos

que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui apresentadas,
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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 – Descritores 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).
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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, respei-
tando a ordem de entrada no texto.

3.2 Incluir até 20 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências
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Eventos
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Informações de Saúde. Morbidade e informações epidemiológicas
[citado 2000 maio 10]. Disponível em: http://www.datasus.gov.br.
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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 (re-
petindo 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 referên-
cias, digitadas em Word e configuradas em espaço duplo, sem li-
nhas 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 abreviações utiliza-
das devem ser definidas no rodapé da tabela.

4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução (mínimo de 300 dpi)
e enviadas em formato JPEG ou TIFF, preferencialmente, ou em PDF.
As legendas das figuras devem constar em páginas separadas, após
as tabelas, e permitir sua perfeita compreensão, independente-
mente do texto. Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser
explicitadas 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 Cardiologia do Es-
tado de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento
por escrito da Diretoria de Publicações.
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ESPAÇO ABERTO

ODONTOLOGIA

Tratamento odontológico em cardiopatas

O tratamento odontológico em pacientes cardiopatas é um tema de preocupação atual, uma vez que ainda
gera grande medo e dúvida em nosso meio. O crescente número de pessoas portadoras de doenças sistêmicas,
como cardiopatias, que procuram tratamento odontológico de rotina obriga e estimula o cirurgião-dentista a
buscar conhecimentos para que o atendimento desses pacientes seja feito com maior eficácia e segurança.

O paciente com alteração cardiovascular é de grande risco, exigindo conhecimento e cuidados especiais
por parte do cirurgião-dentista que o atende. Devemos saber reconhecer os principais sintomas que pode-
mos nos defrontar durante o tratamento odontológico, como dispneia, dor precordial, palpitações, cefaleias,
edema, ascite, cianose, hemoptise e síncope.

Como rotina, antes de qualquer intervenção em um paciente cardiopata, sugere-se que o dentista obede-
ça aos seguintes mandamentos:

– Estabelecer relação de confiança com o paciente.
– Entrar em contato com o médico cardiologista responsável.
– Agendar sessões curtas, preferencialmente no período da manhã.
– Na consulta inicial, verificar a pressão arterial e a frequência cardíaca.
A hipertensão arterial sistêmica é o mais comum e importante fator de risco para doença cardiovascular

e tem, com esta, uma relação contínua e progressiva. O tratamento farmacológico da hipertensão arterial
sistêmica pode acarretar efeitos colaterais no meio bucal, como hiperplasia gengival, xerostomia e sangra-
mento excessivo nos procedimentos cirúrgicos, entre outros.1

Nos pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetá-
rios, devemos minimizar o risco de sangramento em procedimentos invasivos, por meio da avaliação de
exames laboratoriais específicos e métodos hemostáticos locais. Não devemos suspender nenhuma medica-
ção e sempre que possível entrar em contato com o médico do paciente.

No plano de tratamento da maioria dos pacientes que requerem cuidados especiais, um assunto que
ainda causa muita controvérsia diz respeito à escolha da solução anestésica local. Segundo uma reportagem
conjunta da American Heart Association e da American Dental Association, os vasoconstritores não são
contraindicados em pacientes com enfermidade cardíaca diagnosticada e controlada, desde que se tomem
cuidados especiais e não se ultrapassem doses máximas recomendadas, pois a quantidade de vasopressor
é ínfima e seus efeitos no controle da dor são benéficos, evitando a utilização da adrenalina endógena.2

A endocardite infecciosa é provocada principalmente pela bactéria Streptococcus viridans e 40% dos
casos são originados tanto por infecções de dente ou de gengiva em mau estado quanto por manipulações
de áreas infectadas para tratamento odontológico. Essa bactéria faz parte da flora natural da boca, mas,
quando se encontra presente na circulação, pode provocar bacteremia e causar endocardite. Devemos ter o
conhecimento das anormalidades cardíacas e avaliar a necessidade do uso profilático de antibiótico de
acordo com as recomendações da American Heart Association. A premência de tempo e as condições
médicas do paciente podem limitar as opções terapêuticas, devendo o tratamento dentário ser adaptado às
necessidades individuais de cada paciente.3
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ESPAÇO ABERTO

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

O atestado médico na Diretriz da Sociedade Brasileira de
Cardiologia em Cardiologia do Esporte

A realização de atividade física competitiva, de forma recreativa e amadora, tem crescido explosivamente
nos últimos anos. Dados estatísticos da CORPORE (www.corpore.org.br) demonstram que o número de
atletas corredores cadastrados na entidade passou de 16 mil para 259 mil, nos últimos dez anos. Associado
a isso, teremos, nos próximos seis anos, o Brasil como sede de vários eventos esportivos mundiais, desde
os V Jogos Mundiais Militares e o Mundial de Futebol Feminino, ambos em 2011, até os mais esperados, a
Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, gerando um clima favorável e de
entusiasmo para a prática da atividade esportiva competitiva.

Contudo, para a realização de exercícios de maior intensidade, além de o atleta estar apto, é necessário
preparo adequado. Com o intuito de normatizar e uniformizar condutas, a Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC) está ultimando a primeira Diretriz da SBC em Cardiologia do Esporte. Abordando o esporte e
o lazer, o editor Nabil Ghorayeb a subdividiu em três áreas: avaliação pré-participação; prevenção da morte
súbita; e atletas especiais. Sem dúvida, será um guia eficiente de recomendações, adaptadas a nossa cultura
e à realidade científica brasileira.

Outro importante item desse documento será o atestado médico para liberação de tais atividades. Segun-
do o Código de Ética Médica, o atestado é parte integrante do ato médico e um direito do paciente; deve ser
esclarecedor quanto ao tipo de atividade física permitida e de preferência com a intensidade de treinamento
físico sendo sugerida. Toda e qualquer informação a respeito de quadro clínico, exame físico e exames
complementares deverá estar contida no atestado médico, quando solicitado e autorizado pelo paciente.
Cabe ressaltar que de modo algum a Diretriz interferirá no tipo ou método de treinamento físico escolhido
pelo profissional de educação física para atingir os objetivos específicos do atleta, bem como na periodiza-
ção do treinamento físico.

Com essas exigências, os médicos passam a ter melhor interação com o profissional de educação física,
que é, de fato, quem está no dia a dia com o atleta. Possuindo as informações médicas detalhadas e
especificando o tipo de atividade permitida, o profissional de educação física pode executar seu trabalho de
forma mais segura e eficaz.

Por outro lado, é importante ressaltar o papel do profissional de educação física na exigência desse
atestado detalhado de seu atleta ou esportista, reforçando a importância da avaliação clínica cardiológica
para realização de atividades físicas, principalmente quando estas envolvem rendimento, sejam de lazer ou
de competição. Assim, médicos e profissionais de educação física estarão trabalhando de modo uniforme e
com uma única meta: a de garantir segurança e melhor desempenho de seus atletas.

Nabil Ghorayeb
Especialista em Cardiologia e Medicina do Esporte

GE em Cardiologia do Esporte – Sociedade Brasileira de Cardiologia

Luciana Diniz Nagem Janot de Matos
Centro de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein

Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do Istituto do Coração do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor/HCFMUSP)

Daniel Godoy Martinez
Especialista em Reabilitação Cardiovascular pelo InCor/HCFMUSP
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As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbi-
dade e mortalidade no Brasil e no mundo. Diante desse gran-
de número de internações, a enfermeira deve identificar os
diagnósticos de enfermagem mais presentes nesses pacien-
tes com o intuito de guiar o cuidado e prestar assistência indi-
vidualizada. O objetivo do estudo foi identificar o perfil de diag-
nósticos de enfermagem dos pacientes internados em um hos-
pital especializado em cardiologia. Trata-se de um estudo des-
critivo, retrospectivo, de corte transversal e abordagem quan-
titativa. Os diagnósticos de enfermagem (NANDA-I) foram
identificados utilizando-se o prontuário eletrônico de todos
os pacientes internados no dia anterior à pesquisa. Foram
avaliados 327 prontuários e identificados 64 diagnósticos de
enfermagem. Os três diagnósticos de enfermagem mais en-
contrados foram: risco de infecção (93%), débito cardíaco
diminuído (36%), e perfusão tissular cardiopulmonar ineficaz
(36%). Os resultados deste estudo permitiram identificar o
perfil de diagnósticos de enfermagem em pacientes cardio-
patas. Esses pacientes frequentemente encontram-se expos-
tos ao risco de infecção, além de apresentarem maior preva-
lência de problemas relacionados à efetividade do coração
como bomba e da perfusão do músculo cardíaco.

Descritores: Diagnóstico de enfermagem. Pacientes interna-
dos. Hospitalização. Cardiologia.

NURSING DIAGNOSIS PROFILE OF PATIENTS HOSPITALIZED

AT A CARDIOLOGY HOSPITAL

Cardiovascular diseases are major causes of morbidity and
mortality in Brazil and worldwide. Faced with large number of
hospitalizations, nurses must identify the most common nur-
sing diagnoses observed in these patients, to guide the care
and provide individualized assistance. The objective of this
study was to identify the nursing diagnosis profile of patients
hospitalized at a cardiology hospital. This was a descriptive
and retrospective cross-sectional study using a quantitative
approach. Nursing diagnosis (NANDA-I) were identified,
using the electronic medical records of all patients hospita-
lized on the day preceding the research. A total of 327 medical
records were evaluated and 64 nursing diagnoses were iden-
tified. The three most frequent nursing diagnosis found were:
risk of infection (93%), decreased cardiac output (36%), and
ineffective cardiopulmonary tissue perfusion (36%). The re-
sults of this study enabled the identification of nursing diag-
nosis profile in cardiac patients. These patients are often ex-
posed to the risk of infection, in addition to a greater preva-
lence of problems related to the heart’s effectiveness such as
the pump and perfusion of the cardiac muscle.
Descriptors: Nursing diagnosis. Inpatients. Hospitalization.
Cardiology.
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As doenças cardiovasculares são as principais causas
de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo.1,2

Dados do Ministério da Saúde demonstram que as
doenças cardiovasculares foram responsáveis por 192 mil
internações em 2009, correspondendo a 18% do total das
internações.2

Nesse contexto, as enfermeiras desempenham papel funda-
mental na recuperação e cuidado desses pacientes/familia-
res. Para tanto, utilizam o processo de enfermagem como méto-
do para identificar e tratar respostas humanas disfuncionais.
De acordo com Horta3, o processo de enfermagem pode ser
operacionalizado por meio de seis fases: histórico de enfer-
magem ou coleta de dados; diagnóstico de enfermagem; pla-
no assistencial; plano de cuidados ou prescrição de enferma-
gem; evolução de enfermagem; e prognóstico.

Dentre essas fases, o diagnóstico de enfermagem merece
destaque, pois guia e aprimora a escolha apropriada de inter-
venções de enfermagem, contribuindo para atingir resulta-
dos satisfatórios.4,5 Atualmente existem diversas classifica-
ções de diagnósticos, entretanto a mais utilizada no Brasil e
no mundo é a da North American Nursing Diagnosis Associa-
tion – International (NANDA-I).

A utilização de classificações de enfermagem permite a
padronização da linguagem6,7, bem como é um facilitador para
a identificação de perfis diagnósticos de determinadas popula-
ções. Acredita-se que a identificação dos diagnósticos de
enfermagem de determinado grupo de pacientes auxilia a enfer-
meira no planejamento de assistência de enfermagem perti-
nente, individualizada, eficaz e de qualidade.8,9

Alguns estudos vêm buscando identificar os diagnósti-
cos de enfermagem de grupos específicos.8-12 Entretanto, são
poucos os estudos que identificam os diagnósticos de enfer-
magem de pacientes com doenças cardíacas, tornando necessá-
rios estudos que identifiquem os diagnósticos de enfermagem
mais frequentes nessa população, com o intuito de melhorar a
qualidade da assistência. Assim, o objetivo deste estudo foi
identificar o perfil de diagnósticos de enfermagem dos pacien-
tes internados em um hospital especializado em cardiologia.

MÉTODO

Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo, de corte trans-
versal e abordagem quantitativa.

O estudo foi realizado em um hospital de grande porte da
cidade de São Paulo (Instituto do Coração do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo – InCor/HCFMUSP – São Paulo, SP), especializado em
cardiologia, atendendo a pacientes clínicos e cirúrgicos. Os
diagnósticos de enfermagem foram identificados nas seguin-

tes unidades: Pronto-Socorro, Unidades de Terapia Intensiva
Clínica e Cirúrgica, Unidades de Internação e Unidades Infantis.

A identificação dos diagnósticos de enfermagem foi
realizada em um dia do mês de novembro de 2009, utilizando o
prontuário eletrônico de todos os pacientes internados, em
um total de 327. Os dados coletados corresponderam aos re-
gistros nos prontuários realizados no dia anterior à pesquisa.
A escolha do dia da coleta de dados foi aleatória, porém re-
presentando um dia típico da rotina hospitalar. Ressalta-se
que todos os diagnósticos de enfermagem listados no pron-
tuário dos pacientes foram considerados.

Cabe ressaltar, ainda, que nessa instituição é utilizada a
classificação de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I.

RESULTADOS

A média de idade dos pacientes investigados foi de 59
anos (5 dias a 92 anos), sendo 37% do sexo feminino e 63%
do sexo masculino. Dentre as doenças encontradas, a insufi-
ciência cardíaca foi a mais prevalente (29%), seguida de infar-
to agudo do miocárdio (19%) e doenças valvares (17%). As
outras doenças apresentadas foram: doenças congênitas, en-
docardite, intoxicação digitálica, aneurisma, dissecção de aorta
e doenças pulmonares.

Nos 327 prontuários avaliados, foram identificados 64 diag-
nósticos de enfermagem, sendo mais frequentes os seguin-
tes: risco de infecção (93%), débito cardíaco diminuído (36%),
perfusão tissular cardiopulmonar ineficaz (36%), dor aguda
(29%), ansiedade (29%), integridade da pele prejudicada
(28%) e risco de quedas (21%), como mostra a Figura 1.

Os diagnósticos de enfermagem que foram identificados
entre 5% e 20% dos pacientes foram: mobilidade física prejudi-
cada (16%), troca de gases prejudicada (15%), padrão respira-
tório ineficaz (14%), nutrição desequilibrada com ingesta
menor que as necessidades corporais (10%), risco de integri-
dade da pele prejudicada (7%), risco de constipação (7%),
risco de aspiração (5%), déficit no autocuidado para alimenta-
ção (5%), déficit no autocuidado para banho/higiene (5%),
volume excessivo de líquidos (5%), déficit no autocuidado
para vestir-se/arrumar-se (5%), risco de glicemia instável (5%)
e déficit no autocuidado para higiene íntima (5%).

Os outros 44 diagnósticos de enfermagem foram identifica-
dos em menos de 5% dos pacientes, como mostra a Tabela 1.

Dos 64 diagnósticos de enfermagem encontrados, 76,5%
eram fisiológicos, 12,5% eram psicossociais e 11% puderam
ser considerados fisiológicos e psicossociais, dependendo
de seu fator relacionado (campo de energia perturbado, comu-
nicação verbal prejudicada, atividades de recreação deficien-
te, déficit no autocuidado).
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DISCUSSÃO

Foram identificados diversos diagnósticos de enferma-
gem, demonstrando a complexidade do paciente cardiopata.

Outros estudos também visaram a identificar os diagnósti-
cos de enfermagem dos pacientes com doenças cardíacas e
listaram muitos dos diagnósticos identificados no presente es-
tudo, dentre eles ansiedade8,9,11, débito cardíaco diminuído (ris-
co)8,9,13, risco de infecção8,12, perfusão tissular cardiopulmonar
ineficaz8,12, integridade da pele prejudicada9,12 e dor aguda8,12.

De maneira interessante, o diagnóstico de enfermagem
mais prevalente foi risco de infecção. Esse foi o único diagnós-
tico encontrado em mais de 90% dos prontuários. Possivel-
mente, esse resultado decorre da característica do hospital
em que o estudo foi realizado, que é eminentemente cirúrgico.
Além disso, de maneira geral, o risco de infecção é um dos
diagnósticos mais encontrados nos ambientes hospitalares.
O paciente hospitalizado frequentemente é submetido a pro-
cedimentos invasivos e repouso no leito, além de apresentar
outras comorbidades associadas, que aumentam a chance de
infecções.13,14

Os diagnósticos de enfermagem débito cardíaco diminuí-
do e perfusão tissular cardíaca ineficaz foram encontrados
em cerca de 35% dos registros analisados.

O baixo débito cardíaco é um problema encontrado com
frequência nos pacientes com cardiopatias. Esse fato se deve,
principalmente, ao comprometimento dos mecanismos regula-
dores causados por algumas doenças cardíacas, como infar-
to agudo do miocárdio e doenças valvares, que podem levar
a sobrecarga ventricular, dilatação das câmaras e consequen-
te alteração da contratilidade miocárdica, o que leva ao baixo

débito cardíaco.15 Além do problema da contratilidade, os pa-
cientes cardiopatas podem apresentar problemas na diástole
ventricular. O relaxamento do ventrículo esquerdo anormal e/
ou a diminuição de sua complacência promovem alterações
na hemodinâmica cardíaca. O coração com disfunção diastóli-
ca tem seu débito sistólico mantido à custa do volume diastó-
lico, de modo que uma redução da pré-carga pode ocasionar
síndrome de baixo débito.16,17

O diagnóstico de enfermagem perfusão tissular ineficaz (car-
díaca) está frequentemente associado aos pacientes com sín-
drome coronária aguda, em decorrência de obstrução arterial.
Entretanto, também pode ser encontrado em outras situações,
como insuficiência cardíaca e cirurgias cardíacas. Outros estu-
dos também demonstram que esse diagnóstico de enfermagem
é muito encontrado nos pacientes com doenças cardíacas.8,12

Na última edição da NANDA-I esse diagnóstico foi altera-
do para risco de perfusão tissular cardíaca diminuída. Porém,
as enfermeiras que trabalham com pacientes cardiopatas ain-
da o consideram essencial para direcionar o cuidado a esses
pacientes. O paciente com infarto agudo do miocárdio, por
exemplo, que tem uma obstrução da artéria coronária, apesar
de as enfermeiras não realizarem intervenções para desobs-
truir essa artéria elas realizam cuidados para prevenir complica-
ções, como o repouso absoluto no leito. Nesse contexto, o diag-
nóstico real é de extrema importância para as enfermeiras.

Pode-se observar, também, que os diagnósticos levanta-
dos pelas enfermeiras são, em sua maioria, fisiológicos. A
baixa prevalência de diagnósticos de enfermagem psicosso-
ciais pode estar relacionada, primordialmente, a dois fatores:
o primeiro refere-se à base da educação de enfermagem, que
não enfatiza esses cuidados na prática clínica18, e o outro, à

Figura 1. Diagnósticos de enfermagem mais identificados em um hospital especializado em cardiologia.
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Tabela 1 - Diagnósticos de enfermagem identificados em menos de 5% dos pacientes

Diagnóstico de enfermagem n %

Risco de desequilíbrio eletrolítico 14 4,3
Risco de sangramento 12 3,7
Constipação 10 3,1
Proteção ineficaz 10 3,1
Intolerância à atividade 9 2,8
Risco de desequilíbrio do volume de líquidos 8 2,4
Integridade tissular prejudicada 7 2,1
Confusão aguda 4 1,2
Deambulação prejudicada 4 1,2
Insônia 4 1,2
Atividades de recreação deficiente 4 1,2
Ventilação espontânea prejudicada 4 1,2
Amamentação interrompida 3 0,9
Atraso no crescimento e no desenvolvimento 3 0,9
Nutrição desequilibrada (mais que as necessidades corporais) 3 0,9
Termorregulação ineficaz 3 0,9
Comunicação verbal prejudicada 2 0,6
Controle ineficaz do regime terapêutico 2 0,6
Desesperança 2 0,6
Diarreia 2 0,6
Mucosa oral prejudicada 2 0,6
Náusea 2 0,6
Risco de nutrição desequilibrada (mais que as necessidades corporais) 2 0,6
Risco de volume de líquidos deficiente 2 0,6
Baixa autoestima situacional 1 0,3
Risco de confusão aguda 1 0,3
Deglutição prejudicada 1 0,3
Dor crônica 1 0,3
Fadiga 1 0,3
Hipertermia 1 0,3
Hipotermia 1 0,3
Incontinência urinária total 1 0,3
Interação social prejudicada 1 0,3
Memória prejudicada 1 0,3
Mobilidade no leito prejudicada 1 0,3
Risco de disfunção neurovascular periférica 1 0,3
Percepção sensorial perturbada 1 0,3
Retenção urinária 1 0,3
Privação do sono 1 0,3
Volume de líquidos deficiente 1 0,3
Risco de solidão 1 0,3
Risco de sentimento de impotência 1 0,3
Campo de energia perturbado 1 0,3
Isolamento social 1 0,3
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sobrecarga de trabalho das enfermeiras, que devem executar
uma série de tarefas e cuidados, priorizando os cuidados fisio-
lógicos.18,19 Essa dificuldade em se abordar outras áreas, que
não a biológica, também é apontada em outros estudos.20

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo permitiram identificar o perfil
de diagnósticos de enfermagem em pacientes cardiopatas.
Esses pacientes frequentemente encontram-se expostos ao
risco de infecção, além de apresentarem maior prevalência de
problemas relacionados à efetividade do coração como bom-
ba e da perfusão do músculo cardíaco. Assim, depreende-se
a complexidade do cuidar subjacente ao controle e restabeleci-
mento da saúde desses pacientes.
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A relação entre doença cardíaca e depressão tem sido estu-
dada há mais de 40 anos. Depressão grave é observada em
cerca de 20% dos pacientes infartados. Taxas semelhantes
são encontradas em pacientes hospitalizados por angina ins-
tável, angioplastia, revascularização do miocárdio e cirurgia
valvar. Depressão está associada com o aumento do risco de
morbidade e mortalidade em portadores de doença arterial
coronária e também com diminuição da capacidade funcional,
pior avaliação do estado de saúde e qualidade de vida, entre
outros. Apesar disso, a depressão frequentemente é ignora-
da por profissionais de saúde e, portanto, não é tratada. A
avaliação da depressão em portadores de doenças físicas, espe-
cialmente na população idosa, é dificultada pela sobreposição
de sintomas físicos da doença com os sintomas depressivos.
A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) tem a vantagem de
não fazer uso de itens contendo sintomas somáticos ou vege-
tativos e é bastante usada em todo o mundo. A versão curta
com 15 itens (EDG-15) é preferida em ambientes clínicos pela
facilidade de aplicação. Um estudo recente que avaliou o de-
sempenho da escala em ambulatório de cardiologia demons-
trou que a EDG-15 apresenta boa confiabilidade e validade
concorrente e de critério para identificar depressão entre ido-
sos portadores de doença arterial coronária. A utilização des-
se instrumento ou de outro considerado válido pode ajudar o
profissional da saúde na identificação de sintomas depressivos
na população idosa. Seu uso não visa a substituir o especia-

USE OF THE GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS-15)
AS A SCREENING TOOL TO ASSESS SYMPTOMS OF DEPRESSION

IN ELDERLY INDIVIDUALS WITH CORONARY ARTERY DISEASE

The relationship between heart disease and depression has
been studied for over 40 years. Severe depression is observed
in approximately 20% of infarction patients. Similar rates are
found in patients hospitalized for unstable angina, angioplasty,
coronary artery bypass grafting and valve surgery. Depression
is associated with increased risk of morbidity and mortality in
patients with coronary artery disease and also with decreased
functional capacity, worse health status assessment and qua-
lity of life, among other. Nonetheless, depression is often
overlooked by health professionals and therefore is untrea-
ted. The assessment of depression in patients with physical
illnesses, especially in the elderly is complicated by the overlap
of physical symptoms of the disease with depressive symp-
toms. The Geriatric Depression Scale (GDS) has the advanta-
ge of not using items containing somatic or vegetative symp-
toms and it is a widely used tool worldwide. The short version
with 15 items (GDS-15) is preferred in clinical settings because
it is easy to apply. A recent study evaluating the performance
of the scale in the cardiology clinic showed that GDS-15 has
good reliability, concurrent validity and criterion validity to
identify depression among elderly patients with coronary ar-
tery disease. The adoption of this tool or any other valid tool
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O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial.
No Brasil, a média da expectativa de vida ao nascer que,
em 1940, ficava em torno de 45 anos de idade, saltou,

na década de 2000, para 72 anos, o que significou um acrésci-
mo de 27 anos de vida.1 O Brasil já ocupa a oitava posição
mundial em idosos com 60 anos ou mais, contando com aproxi-
madamente 19 milhões de pessoas (10,5% da população), e
estima-se que, em 2050, terá 34,3 milhões de idosos.1 O rápido
crescimento da população idosa no País tem fomentado
investimentos na área de políticas públicas de saúde e pesqui-
sas, além de gerar uma demanda crescente por capacitação pro-
fissional especializada, modalidades de tratamentos farmacoló-
gicos e intervencionistas bem indicados e instrumentos de ava-
liação em saúde mental bem adaptados para essa população.

Por outro lado, o aumento dos anos de vida trouxe como
consequência uma exposição mais prolongada dos indivíduos
às doenças crônico-degenerativas, como as doenças cardio-
vasculares, e aos transtornos mentais (por exemplo, quadros
depressivos). Apesar dos avanços atingidos pela medicina
na compreensão dos mecanismos, diagnóstico e tratamento
das doenças cardiovasculares, estas ainda continuam sendo
a principal causa de morbidade e mortalidade em indivíduos
com mais de 50 anos de idade. Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares, em 2005,
causaram 17,5 milhões de mortes, o que representa cerca de
30% de todas as mortes no mundo.2

Na população idosa, as doenças cardiovasculares apre-
sentam alta incidência. Cerca de 50% dos pacientes atendi-
dos em ambulatório de cardiologia são idosos e aproximada-
mente 50% dos idosos atendidos em ambulatório de geriatria
apresentam pelos menos uma cardiopatia.3

A doença arterial coronária representa grave problema de
saúde pública. De acordo com a OMS, em 2005, 7,6 milhões
de pessoas morreram em todo o mundo e a estimativa é de
que, em 2020, esse número aumente para 11,1 milhões.4 Se-
gundo o levantamento do estudo Saúde Brasil 2007, as doen-
ças isquêmicas do coração ocupam o segundo lugar em cau-
sa de óbito no País. Em 2005, 84.945 pessoas morreram em
decorrência de infarto agudo do miocárdio (9,4% do total de

mortes no País). O estudo também mostra que os homens
morrem mais (57,8% em 2005) e a principal causa de morte
nesse grupo foram as doenças isquêmicas do coração.5

DEPRESSÃO: CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO

A depressão ocupa o quinto lugar como o problema de
saúde mais prevalente no mundo, afetando cerca de 120 mi-
lhões de pessoas. Estima-se que, em 20 anos, a depressão
ocupará o segundo lugar, perdendo apenas para as doenças
cardíacas. De acordo com o Global Burden of Disease Study
(Estudo Global de Carga das Doenças), da OMS, em 2004, a
depressão unipolar passou a ocupar o terceiro lugar entre as
principais condições mais incapacitantes em todo o mundo.6

A depressão não é fácil de ser conceituada ou mesmo
diagnosticada, em decorrência da multiplicidade de suas mani-
festações e da extensão de sua nosografia. Segundo o psiquia-
tra Del Porto7, o termo depressão gera enorme confusão diag-
nóstica entre os profissionais de saúde por conta dos inúme-
ros significados que o termo tem, pois pode ser usado para
representar um estado afetivo normal (tristeza), um sintoma,
uma síndrome ou uma doença. Algumas definições para redu-
zir a confusão e melhorar a comunicação entre profissionais
foram propostas pelo autor:

– Sentimento de tristeza é uma resposta normal e adaptativa
do ser humano diante de situações adversas (perda, derrota,
desapontamentos) e pode se constituir em um momento de
reflexão e de preparação para novas ações no futuro. A triste-
za não deve se constituir em alvo de intervenção médica e
nem em diagnóstico psiquiátrico.

– Sintoma depressivo pode surgir nos mais variados qua-
dros clínicos (transtorno de estresse pós-traumático, demên-
cias, esquizofrenia, alcoolismo, doenças clínicas, etc.). Tam-
bém pode ocorrer como resposta a estressores psicossociais.

– Síndrome depressiva inclui alterações de humor (triste-
za, irritabilidade, falta de capacidade de sentir prazer, apatia) e
de outros aspectos, tais como alterações cognitivas, psico-
motoras e vegetativas.

– Depressão como doença é classificada de várias formas
de acordo com o período histórico, a preferência dos autores

lista, mas a auxiliar os outros profissionais na identificação e
no encaminhamento daqueles idosos cardiopatas sob sus-
peita de depressão para o plano terapêutico adequado.

Descritores: Depressão. Idoso. Doença da artéria coronaria-
na. Transtorno depressivo.

may help health professionals to identify depressive symp-
toms in elderly patients. Its use is not intended to replace the
specialist, but to assist other professionals in the identification
of elderly cardiac patients with suspected depression and
referral to an adequate treatment.

Descriptors: Depression. Aged. Coronary artery disease. De-
pression disorders.
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e o referencial teórico adotado. Entre os principais quadros
mencionados atualmente, temos: transtorno depressivo maior,
transtorno depressivo menor, distimia, depressão integrante
do transtorno bipolar, etc.

A característica mais típica dos quadros depressivos é a
presença de queixas referentes à sensação de tristeza e vazio.
Porém nem todos os pacientes apresentam queixas de humor
triste ou deprimido; ao invés disso, podem referir fadiga, difi-
culdades de concentração e lentificação psicomotora.7

O diagnóstico dos transtornos depressivos pode ser ope-
racionalizado por meio dos critérios disponíveis nas classifi-
cações internacionalmente reconhecidas: o Manual Diagnós-
tico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), da As-
sociação Psiquiátrica Americana, e a Classificação Interna-
cional de Doenças (CID-10), da OMS. A vantagem desses ma-
nuais classificatórios, tanto na prática clínica quanto em pes-
quisas, é o uso de uma linguagem em comum, favorecendo a
comunicação entre profissionais da área de saúde em geral.

Na literatura, o transtorno depressivo mais bem estudado
é a depressão maior, a forma mais grave. De acordo com o
DSM-IV-R8, a característica essencial de um episódio depres-
sivo maior é o humor deprimido ou perda do interesse ou
prazer por quase todas as atividades, por um período mínimo
de duas semanas. O indivíduo também deve experimentar pelo
menos quatro dos sintomas a seguir: perda ou ganho de peso
significativo; insônia ou hipersonia; agitação ou retardo psico-
motor; fadiga ou perda de energia; culpa e autodesvaloriza-
ção; diminuição da capacidade de pensar e concentrar; e pen-
samentos recorrentes de morte, tentativa ou ideação suicida.

Já o transtorno depressivo menor é descrito de forma idên-
tica à depressão maior, diferenciando-se apenas por envolver
menos sintomas (dois a quatro sintomas) e menor prejuízo.8

Outra forma de depressão frequentemente citada é a disti-
mia, cuja característica essencial é a presença de um humor
deprimido crônico, presente por pelo menos dois anos. Os
sintomas depressivos no transtorno distímico costumam ser
menos graves e incapacitantes que aqueles presentes na de-
pressão maior.8

DEPRESSÃO GERIÁTRICA

Os principais transtornos mentais presentes na popula-
ção idosa são os demenciais e os depressivos.9 A depressão
tem sido considerada um problema de saúde pública que afe-
ta pelo menos um em cada seis pacientes idosos tratados na
atenção básica.10

As taxas de prevalência de depressão geriátrica diferem
consideravelmente, dependendo da definição de depressão,
do critério diagnóstico e da população de interesse, sendo

mais altas onde comorbidades com doenças físicas são mais
comuns.9 As estimativas de prevalência de todas as formas
de depressão geriátrica são mais altas nos pacientes institu-
cionalizados intactos cognitivamente (cerca de 60%), inter-
mediárias nos pacientes com doenças crônicas hospitaliza-
dos ou em unidades de atenção primária (cerca de 25%) e
mais baixas nos residentes na comunidade (cerca de 10%).10

A depressão tem consequências graves, incluindo sofri-
mento dos pacientes e cuidadores, piora da incapacidade asso-
ciada à doença física e aos transtornos cognitivos, aumento
dos custos dos cuidados de saúde e mortalidade aumentada
relacionada ao suicídio e à doença física.9,11

A depressão geriátrica frequentemente não é diagnosti-
cada e, portanto, não é tratada. Os inúmeros problemas sociais
e econômicos dos idosos, adicionados à progressiva debili-
dade física, levam muitos profissionais de saúde a concluir
que a depressão é uma consequência normal desses proble-
mas. Uma atitude muitas vezes compartilhada pelos próprios
idosos, que, em geral, raramente se queixam ou utilizam o
termo depressão, porém apresentam queixas somáticas va-
gas e inespecíficas que podem estar mascarando um transtor-
no depressivo.11 Quando a depressão é secundária a doen-
ças físicas que apresentam mal-estar, apatia, fadiga, distúrbios
de memória ou concentração como manifestações, seu diag-
nóstico torna-se ainda mais difícil. A influência do próprio
processo de envelhecimento no surgimento, curso e desfe-
cho das depressões ainda não está clara. Por outro lado, há
certo consenso de que os aspectos biológicos, sociais e psico-
lógicos do indivíduo exercem um papel importante no desen-
cadeamento e curso dos quadros depressivos.9

DEPRESSÃO E DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA

A relação entre doença cardíaca e depressão tem sido
estudada há mais de 40 anos. Publicações recentes demons-
traram que entre 1964 e 2005 foram publicados cerca de 90
estudos sobre etiologia e prognóstico da depressão em doen-
ça arterial coronária conhecida. Somam-se a esses números
102 estudos de revisão publicados no mesmo período.12,13

Os primeiros estudos sobre a prevalência de depressão
em portadores de doença arterial coronária apresentavam re-
sultados que variavam entre 18% e 60%. A partir da década
de 1980, estudos de prevalência mais criteriosos quanto ao
diagnóstico de depressão passaram a relatar resultados rela-
tivamente consistentes.13-16 O uso de critérios diagnósticos
válidos para a identificação do quadro depressivo contribuiu
para menor variabilidade e confiabilidade dos achados.

No entanto, constata-se, infelizmente, que a maior parte
dos estudos surgidos nas duas últimas décadas ainda faz
uso somente de questionários e/ou escalas ou mesmo de
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instrumentos não validados para avaliar depressão, o que
resulta em estimativas imprecisas de prevalência.

As taxas de prevalência de depressão dos principais es-
tudos publicados nas últimas décadas foram agrupadas e
analisadas por quatro estudos recentes de revisão, cujos re-
sultados apresentam-se sumarizados na Tabela 1.

De acordo com os achados, depressão grave é observada
em cerca de 20% dos pacientes infartados. Taxas semelhan-
tes são encontradas em pacientes hospitalizados por angina
instável, angioplastia, revascularização do miocárdio e cirur-

gia valvar.14,17 Quando são consideradas as formas menos
graves de depressão, a prevalência é ainda maior.

Sabe-se que as mulheres apresentam maior taxa de de-
pressão que homens, mas as causas para essa diferença não
foram ainda suficientemente esclarecidas. Estudo de revisão
realizado por Sorensen et al.15 observou que, nos 12 estudos
que relataram a ocorrência de depressão por sexo, a taxa era
geralmente duas vezes maior em mulheres. As taxas de de-
pressão em homens variavam de 3,5% a 42,1% e em mulheres,
de 6,4% a 56%. Na maioria dos estudos que usaram questio-

Tabela 1 - Taxa de prevalência de depressão em portadores de doença arterial coronária

Total de Total
Tipo de estudos Período Tipo de Amostra Idade Tipo de Critério de Prevalência %

Estudo estudo avaliados de pesquisa paciente (n) (média) Instrumentos# instrumento diagnóstico estudos (média)

Musselman Revisão 5 1967-1983 DAC ? ? ? ? ? ? 18-60 (?)

et al. (1998)13 4 1988-1996 DAC 656 ? DIS, SADS Entrevistas Depressão 4 16-23 (19)

estruturadas maior

Van Melle Meta- 22 1975-2003 IAM 6.367 54-64 DIS, SCID, DISH Entrevistas Transtorno 10 5-47

et al. (2004)14 análise (avaliação (61) estruturadas depressivo* (20)

variando de BDI, MADRS, Questionários Sintomas 12 8-47

1 a 63 dias HADS, Zung, ou escalas depressivos (32)

após o evento) KSb-S, Scl-90

Sørensen Revisão 31 1990-2003 IAM 38.398 ? DIS, SCID Entrevistas Transtorno 8 1,6-27

 et al. (2005)15 sistemática (avaliação estruturadas depressivo* (13)

 variando de BDI, Zung, Questionários ou Sintomas 23 30-50

2 a 90 dias D-S, CES-D, escalas depressivos (24,4)

após o evento) MBHI, CBAHF,

HADS, DASS,

autorrelato

Thombs Revisão 24 1986-2004 IAM 14.326 51-68 DIS, SCID, Entrevistas Depressão 8 16-27

et al. (2006)16 sistemática Hospitaliza- DISH, RDC, estruturadas maior (19,8)†

dos (avaliação PSE

variando de BDI, HADS, Questionários ou Sintomas 16 10-47

3 a 15 dias MADRS, Holland escalas depressivos (31,1)†

após evento) Sgrol Anxiety

Depression Scale

* Transtorno depressivo não-especificado (se depressão maior, menor ou distimia).
† Prevalência ponderada.
BDI = Beck Depression Inventory; CBAHF = Cognitive Behavioural Assessment Hospital Form; CES-D = Center for Epide-
miologic Studies Depression Scale; DAC = doença arterial coronária; DASS = Depression Anxiety Stress Scale; DIS = versão
modificada do National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule; DISH = Depression Interview and
Structured Hamilton; D-S = Depressivitats-Skala; HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale; IAM = infarto agudo do
miocárdio; Ksb-S = Klinische Selbstbeurteilungsskalen aus dem Münchner Psychiatrischen Informations-System; MADRS
= Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; MBHI = Millon Behavioral Health Inventory; PSE = Present State Exami-
nation; RDC = Research Diagnostic Criteria for depression; SADS = Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia;
SCID = Structured Clinical Interview for DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders); Scl-90 = Symptom
Checklist-90-R; Zung = Zung Self-Rating Depression Scale.
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nários autoaplicativos, uma entre cada duas mulheres preen-
chia os critérios do estudo para depressão, enquanto entre
os homens apenas um entre quatro preenchia esses critérios.

A depressão está associada a aumento do risco de mortali-
dade em portadores de doença arterial coronária; após infar-
to agudo do miocárdio, associa-se a risco aumentado de even-
tos fatais e não-fatais.17 De acordo com a meta-análise reali-
zada por van Melle et al.14, depressão após infarto agudo do
miocárdio associa-se a aumento de risco de morte por todas
as causas [odds ratio (OR) 2,38, intervalo de confianca de
95% (IC 95%) 1,76-3,22; p < 0,00001] e cardíaca (OR 2,59,
IC 95% 1,77-3,77; p < 0,00001). Pacientes deprimidos infar-
tados também apresentam maior risco de novos eventos car-
diovasculares (OR 1,95, IC 95% 1,33-2,85; p < 0,0006).

Estudos atuais têm discutido quais mecanismos estariam
implicados na associação entre depressão e aumento de mor-
bidade e da mortalidade cardíacas, mas ainda permanece in-
certa a natureza dessa associação.13,17 Os mecanismos envol-
vidos podem ser de ordem comportamental e fisiopatológica:

– Mecanismos comportamentais – Incluem hábitos pou-
co saudáveis, tais como sedentarismo, tabagismo e dieta ina-
dequada, além de isolamento social, exposição a um estres-
sor crônico e dificuldades em mudar o estilo de vida e aderir
ao tratamento proposto (seguir dieta, praticar exercícios fí-
sicos e participar de programas de reabilitação cardíaca).

– Mecanismos fisiopatológicos – A depressão aumenta as
atividades plaquetária e simpática com aumento das arritmias
cardíacas, diminui a variabilidade da frequência cardíaca, causa

instabilidade ventricular e disfunção do eixo hipotálamo-hipó-
fise-adrenal, e causa aumento dos processos inflamatórios (da
proteína C-reativa, da interleucina-6, da molécula de adesão
intercelular-1 e dos níveis de fibrinogênio). O uso de antidepres-
sivos pode causar efeitos adversos na condição cardíaca.

A depressão associa-se, ainda, a diminuição da capacida-
de funcional, pior avaliação do estado de saúde e qualidade
de vida, e aumento dos custos relacionados com os cuidados
da saúde.11

Apesar das evidências, a depressão frequentemente é igno-
rada por profissionais de saúde e, portanto, não é tratada.
Apenas metade dos cardiologistas relata ter tratado depres-
são em seus pacientes.17 O uso de instrumentos validados,
mas de aplicação simples, pode ajudar os profissionais na
prática clínica rotineira.

DEPRESSÃO GERIÁTRICA: USO DE INSTRUMENTOS

DE AVALIAÇÃO

Avaliar depressão em portadores de doenças físicas, espe-
cialmente na população idosa, é um desafio. É frequente a so-
breposição de sintomas físicos da doença com os sintomas
depressivos. Na doença cardiovascular, por exemplo, alguns
sintomas vegetativos e somáticos (falta de ar, fadiga, taquicar-
dia, falta de apetite, insônia, lentificação psicomotora, dimi-
nuição da libido) podem mascarar ou mesmo confundir o diag-
nóstico de depressão, superestimando sua prevalência.

Um estudo de revisão demonstrou que um problema im-
portante detectado nos trabalhos que avaliam a associação

entre doença cardíaca e depressão é
que a maioria deles não utiliza ques-
tionários especialmente desenvolvi-
dos para avaliar depressão em indiví-
duos fisicamente doentes.15 Nos es-
tudos avaliados pelos autores, o ques-
tionário mais usado foi o Inventário
de Depressão de Beck (BDI). Esse
questionário possui 21 itens, dos quais
7 contemplam sintomas somáticos.
Cerca de 50% a 75% dos indivíduos
doentes podem satisfazer todos os 7
itens e assim atingir o ponto de corte
necessário para a identificação de de-
pressão. Em decorrência, pacientes
cardíacos graves podem ser identifi-
cados com depressão, sem estarem re-
almente deprimidos.

A Escala de Depressão Geriátrica
(EDG)18, desenvolvida há mais de vin-

Escore
Não Sim

1. Você está basicamente satisfeito com sua vida? 1 0
2. Você deixou muitos de seus interesses e atividades? 0 1
3. Você sente que sua vida está vazia? 0 1
4. Você se aborrece com frequência? 0 1
5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? 1 0
6. Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? 0 1
7. Você se sente feliz a maior parte do tempo? 1 0
8. Você sente que sua situação não tem saída? 0 1
9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? 0 1
10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria? 0 1
11. Você acha maravilhoso estar vivo? 1 0
12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? 0 1
13. Você se sente cheio de energia? 1 0
14. Você acha que sua situação é sem esperanças? 0 1
15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você? 0 1

Figura 1. Escala de Depressão Geriátrica versão curta (EDG-15).18
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te anos especificamente para avaliar idosos, tem a vantagem
de não fazer uso de itens contendo sintomas somáticos ou
vegetativos. Por essa razão, tornou-se um dos instrumentos
mais utilizados no mundo para rastrear depressão na popula-
ção geriátrica, tanto no contexto clínico como em pesquisas.

A escala original apresenta 30 itens, com respostas dico-
tômicas (sim/não), de fácil aplicação e boa aceitação pelos pa-
cientes. A versão curta com 15 itens (Figura 1) é preferida em
ambientes clínicos pela facilidade e consequente rapidez de apli-
cação19 e seu uso, em ambiente geriátrico, é recomendado pelo
Geriatrics Review Syllabus (American Geriatrics Society).

Em nosso meio, a versão curta apresentou boa validade
quando comparada ao diagnóstico de depressão maior e, em
situação de teste-reteste, boa reprodutibilidade. O bom desem-
penho da EDG-15 em pesquisas torna-a um substituto aceitá-
vel para a versão longa.18

Em ambiente cardiológico, um estudo recente avaliou as
propriedades psicométricas da EDG-15 a partir de sua aplica-
ção em idosos (n = 209) ambulatoriais portadores de doença
arterial coronária.20 O desempenho da escala, no que se refere
ao diagnóstico de depressão, foi comparado com os critérios
operacionais de uma entrevista psiquiátrica estruturada para
diagnóstico de transtornos mentais em idosos (CAMDEX –
The Cambridge Examination for Mental Disorders of the El-
derly), já adaptada e validada em nosso meio. A entrevista
permite fechar os diagnósticos psiquiátricos pelos critérios ope-
racionais do próprio CAMDEX e do DSM-IV, entre outros.

De forma geral, os resultados encontrados demonstraram
que a EDG-15 apresentou boa confiabilidade, validade con-
corrente e de critério para identificar depressão entre idosos
portadores de doença arterial coronária. Todavia, recomen-
da-se que novas investigações sejam feitas sobre o impacto
da utilização da EDG-15 na triagem, identificação e prognós-
tico da depressão em portadores de cardiopatias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em idosos com doença arterial coronária, a alta prevalên-
cia de depressão e seu impacto no curso da doença cardíaca
e qualidade de vida dos pacientes lançam um alerta para os
profissionais sobre a importância da identificação e tratamento
da depressão em ambientes cardiológicos. A utilização de
uma escala de rastreio simples, porém válida e confiável, como
é o caso da EDG-15, pode se constituir em um recurso precio-
so na prática clínica dos profissionais que atendem idosos,
desde que saibam, é claro, levar em conta os alcances e limi-
tes de uma escala de rastreio.

A utilização de instrumentos válidos e confiáveis pode
ajudar o profissional da saúde na identificação de sintomas

depressivos na população idosa. Entretanto, vale ressaltar
que seu uso não visa a substituir o especialista, o profissio-
nal de saúde mental, mas a auxiliar os outros profissionais na
identificação e encaminhamento daqueles idosos cardiopa-
tas sob suspeita de depressão para o plano terapêutico ade-
quado (psicoterápico e/ou medicamentoso).
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A síndrome metabólica caracteriza-se pela presença de obesi-
dade central associada a duas ou mais de certas morbidades
cardiometabólicas. Investigou-se a associação entre a práti-
ca mínima de atividade física regular e o sedentarismo, com a
presença da síndrome metabólica e indicadores cardiome-
tabólicos. Em 1.287 adultos não-diabéticos foram avaliados:
níveis pressóricos; circunferência da cintura; índice de mas-
sa corporal (IMC); glicemia e insulinemia de jejum; colesterol
total e frações; triglicérides e resistência à insulina. Conside-
rou-se não-sedentária a prática, no último mês, de alguma
atividade física com transpiração/respiração ofegante por pelo
menos 30 minutos, uma vez por semana, e foram considera-
dos sedentários os indivíduos que não preencheram esse
critério. Os sedentários apresentaram maior IMC, maior acú-
mulo de gordura abdominal, maior circunferência da cintura,
maiores níveis pressóricos, maiores níveis de colesterol total,
de LDL-colesterol e de triglicérides, menores níveis de HDL-
colesterol e maiores níveis de resistência à insulina (p < 0,05).
Na análise de regressão logística, os sedentários apresenta-
ram maior chance de possuir os componentes da síndrome
metabólica e de serem diagnosticados como portadores da
síndrome metabólica quando comparados aos não-sedentá-

SEDENTARY LIFESTYLE AND ITS NEGATIVE EFFECT ON

CARDIOMETABOLIC INDICATORS AND INSULIN RESISTANCE –
BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY (BRAMS)

Metabolic syndrome is characterized by the presence of cen-
tral obesity associated with two or more cardiometabolic
morbidities. The association of the practice of minimal physical
activity versus sedentary lifestyle with the presence of me-
tabolic syndrome and cardiometabolic indicators was inves-
tigated. A total of 1,287 non-diabetic adults were evaluated:
blood pressure, waist circumference, body mass index (BMI),
fasting glucose and insulin, total cholesterol and fractions,
triglycerides and insulin resistance. Individuals practicing any
physical activity with sweating/breathing for at least 30 mi-
nutes once a week within the previous month were considered
as non-sedentary and those who did not meet this criterion
were considered as sedentary. The sedentary group had hi-
gher BMI, greater accumulation of abdominal fat, increased
waist circumference, higher blood pressure levels, higher levels
of total cholesterol, LDL-cholesterol, and triglycerides, lower
HDL-cholesterol and increased levels of insulin resistance
(p < 0.05). In the logistic regression analysis, the sedentary
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Asíndrome metabólica caracteriza-se pela presença de
obesidade central associada a duas ou mais dessas
morbidades cardiometabólicas: baixos níveis de coles-

terol de lipoproteína de alta densidade (high densitity lipopro-
tein – HDL), elevação dos triglicérides plasmáticos, hiperten-
são arterial e tolerância diminuída à glicose ou diabetes meli-
to tipo 2, refletindo diretamente a presença de resistência à
insulina.1,2 O crescente aumento da prevalência de síndrome
metabólica pode ser considerado um dos maiores desafios em
saúde pública, por agregar importante risco para o desenvolvi-
mento de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares.3,4

Os efeitos benéficos do exercício físico regular para pre-
venção, controle e tratamento do diabetes, das doenças
cardiovasculares e das morbidades que compõem a síndro-
me metabólica foram demonstrados em diversos estudos.5-8

Atualmente, as diretrizes para tratamento e prevenção da sín-
drome metabólica enfatizam modificações terapêuticas no
estilo de vida, incluindo perda de peso, por meio da adoção
de um plano alimentar saudável, e prática de atividade física
como as terapias de primeira escolha para pacientes com sín-
drome metabólica.2,9,10

A maioria dos estudos tem focado em atividades físicas
moderadas a vigorosas, que envolvem gasto de energia mais
elevado e aumento da aptidão física e que diminuem o risco
de síndrome metabólica. No entanto, para a maioria das pes-
soas, é difícil aderir à prática desse padrão de atividade física.
Outros tipos de atividade física devem ser explorados, como
as atividades físicas não programadas, que incluem o traba-
lho e as atividades domésticas. Estudos prospectivos têm
demonstrado que, a fim de evitar a síndrome metabólica, o
gasto energético parece ser mais importante que a intensida-
de, independentemente do condicionamento aeróbico e da
obesidade11,12, o qual pode ser acumulado ao longo do dia
com a realização de diferentes atividades.

Nesse contexto, o presente estudo objetivou investigar a
associação entre a prática de atividade física regular, incluindo a
prática mínima de atividade, e a presença da síndrome metabólica,
seus componentes metabólicos e outros parâmetros clínicos em
uma amostra representativa da população brasileira.

MÉTODO

Casuística e delineamento do estudo
O presente trabalho foi realizado como parte do Brazilian

Metabolic Syndrome Study (BRAMS). A partir do banco de
dados com 3 mil pacientes cadastrados, foram selecionados
todos os indivíduos adultos (idade > 18 anos) que possuíam
informação sobre a prática de atividade física e que não eram
portadores de diabetes tipo 2 (n = 1.287; homens = 488 e
mulheres = 799).

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com seres humanos da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas. Cada voluntário do estu-
do assinou o termo de consentimento livre e esclarecido.

Avaliação clínica, antropométrica e bioquímica
A pressão arterial foi aferida pelo método auscultatório,

seguindo as normas propostas pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia.13 A taxa metabólica basal foi avaliada por meio
da técnica de bioimpedância elétrica.

Na avaliação antropométrica foram aferidos: peso, altura,
e circunferências da cintura e do quadril. Com esses dados,
foram calculados o índice de massa corporal (IMC) em kg/m²
e a relação cintura-quadril (RCQ).

As amostras de sangue foram coletadas após jejum no-
turno de 12 horas. As variáveis bioquímicas analisadas fo-
ram: glicemia e insulinemia, colesterol total e frações, triglicé-
rides e ácido úrico. A insulina plasmática foi determinada pelo
método ELISA com a utilização de kits para insulina humana

rios (p < 0,05): circunferência da cintura aumentada [odds ratio
(OR) = 1,9; intervalo de confiança (IC) = 1,4-2,6], triglicérides
elevados (OR = 1,6; IC = 1,2-2,1), HDL-colesterol reduzido
(OR = 1,3; IC = 1,0-1,7), resistência à insulina (OR = 2,1,
IC = 1,5-2,8), pressão arterial elevada (OR = 1,4, IC = 1,1-1,9) e
síndrome metabólica (OR = 1,5, IC = 1,1-2,0). Em conclusão, a
prática de atividade física regular, mesmo que mínima, apresen-
tou efeitos benéficos sobre parâmetros cardiometabólicos re-
lacionados à síndrome metabólica.

Descritores: Estilo de vida sedentário. Pesos e medidas cor-
porais. Síndrome metabólica. Exercício. Resistência à insulina.

group was more likely to have the components of metabolic
syndrome and was diagnosed as having metabolic syndrome
when compared to the non-sedentary group (p < 0.05): increa-
sed waist circumference [odds ratio (OR) = 1.9, confidence in-
terval (CI) = 1.4-2.6], high triglycerides (OR = 1.6, CI = 1.2-2.1),
low HDL-cholesterol (OR = 1.3, CI = 1.0-1.7), insulin resis-
tance (OR = 2.1, CI = 1.5-2.8), high blood pressure (OR = 1.4,
CI = 1.1-1.9) and metabolic syndrome (OR = 1.5, CI = 1.1-2.0).
In conclusion, the practice of regular physical activity, even
if minimal, showed beneficial effects on the cardiometabolic
parameters related to metabolic syndrome.
Descriptors: Sedentary. Lifestyle. Body weights and measu-
res. Metabolic syndrome. Exercise. Insulin resistance.
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(Human Insulin ELISA Kit – Linco Research®). A resistência à
insulina foi calculada a partir da glicemia e da insulinemia de
jejum pelo índice Homeostasis Model Assessment (HOMA2-IR)14,
considerando-se o ponto de corte proposto para a popula-
ção brasileira de 1,8.15

Classificação da presença de síndrome metabólica
A presença de síndrome metabólica foi classificada segun-

do o critério da Federação Internacional de Diabetes16, que
considera a presença de obesidade central como componen-
te essencial da síndrome associada a duas ou mais das seguin-
tes complicações cardiometabólicas: triglicérides elevado
(> 150 mg/dl) ou em tratamento para hipertrigliceridemia;
HDL-colesterol reduzido (< 40 mg/dl para homens e < 50 mg/dl
para mulheres) ou em tratamento; pressão arterial aumentada
(pressão arterial sistólica > 130 mmHg e diastólica > 85 mmHg)
ou em tratamento com medicação anti-hipertensiva; e, por
último, glicemia de jejum aumentada (> 99 mg/dl) ou diag-
nóstico prévio de diabetes melito tipo 2.

Atividade física
A prática de atividade física foi classificada por critérios

utilizados em estudos internacionais conduzidos pelo Natio-
nal Institute of Health (NIH) norte-americano.17 Foram consi-
derados não-sedentários todos os indivíduos que realizaram
no último mês alguma atividade física que tenha causado

transpiração ou respiração ofegante por pelo menos 30 minu-
tos uma vez por semana; e sedentários, todos os que não
preencheram esse critério. Embora não se refira ao mínimo
recomendado para um indivíduo normal18, essa referência para
nível de atividade física diferencia aqueles que realizam pe-
quena quantidade de atividade física dos sedentários.

Análise estatística
Para as análises estatísticas foi utilizado o programa SPSS

versão 16.0. Valores de p < 0,05 foram considerados estatistica-
mente significantes. A comparação entre as médias dos parâ-
metros clínicos e metabólicos entre sedentários e não-sedentá-
rios foi realizada pelo teste t controlado pelo teste de Levene
para igualdade das variâncias. A análise de logística foi utilizada
para estudar as associações ajustadas entre o sedentarismo e os
componentes da síndrome metabólica. Ajustes estatísticos fo-
ram feitos para as covariáveis idade, sexo, tabagismo e etilismo.

RESULTADOS

Dos 1.287 indivíduos selecionados, 67,8% eram sedentá-
rios, 34,5% possuíam síndrome metabólica e 35,8% eram re-
sistentes à insulina. As médias de idade e de IMC foram de
40,8 + 12,6 anos e de 30,8 + 9 kg/m², respectivamente.

Segundo os dados apresentados na Tabela 1, os indivíduos
sedentários apresentaram: maiores médias de IMC (seden-

Tabela 1 - Comparação de indicadores clínicos e metabólicos segundo a prática de atividade física

Média ± desvio padrão
Variáveis Sedentários Não-sedentários

IMC (kg/m²)‡ 31,6 ± 9,3 29,4 ± 8,3
Circunferência da cintura (cm)‡ 98,5 ± 15,9 93,8 ± 18,2
Relação cintura-quadril‡ 0,91 ± 0,09 0,88 ± 0,09
Pressão arterial sistólica (mmHg)* 123 ± 17 119 ± 15
Pressão arterial diastólica (mmHg)† 80 ± 13 77 ± 11
Taxa metabólica basal (kcal)* 1.801 ± 312 1.955 ± 534
Triglicérides (mg/dl)‡ 138 ± 88 117 ± 76,3
Colesterol total (mg/dl)‡ 200 ± 44 188 ± 46
HDL-colesterol (mg/dl)* 48 ± 12 50 ± 15
LDL-colesterol (mg/dl)‡ 125 ± 38 114 ± 38
Ácido úrico (mg/dl)† 5,3 ± 1,8 5 ± 1,9
HOMA2-IR‡ 1,8 ± 1,3 1,5 ± 1,2

* p < 0,05; † p < 0,01; ‡ p < 0,001.
Teste t controlado pelo teste de Levene.
HDL = lipoproteína de alta densidade (high density lipoprotein); HOMA2-IR = índice Homeostasis Model Assessment; IMC =
índice de massa corporal; LDL = lipoproteína de baixa densidade (low density lipoprotein).
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tários = 31,6 ± 9,3 kg/m² e não-sedentários = 29,4 ± 8,3 kg/m²);
maior acúmulo de gordura na região abdominal avaliada pela
circunferência da cintura (sedentários = 98,5 ± 15,9 cm e não-
sedentários = 93,8 ± 18,2 cm) e pela relação cintura-quadril
(sedentários = 0,91 ± 0,09 e não-sedentários = 0,88 ± 0,09);
menor taxa metabólica basal (sedentários = 1.801 ± 312 kcal e
não-sedentários = 1.955 ± 534 kcal); maiores níveis de pres-
são arterial sistólica (sedentários = 123 ± 17 mmHg e não-se-
dentários = 119 ± 15 mmHg) e de pressão arterial diastólica (se-
dentários = 80 ± 13 mmHg e não-sedentários = 77 ± 11 mmHg);
maiores níveis de colesterol total (sedentários = 200 ± 44 mg/dl
e não-sedentários = 188 ± 46 mg/dl); de colesterol de lipopro-
teína de baixa densidade (low density lipoprotein – LDL)
(sedentários = 125 ± 38 mg/dl e não-sedentários = 114 ±
38 md/dl); de triglicérides (sedentários = 138 + 88 mg/dl e não-
sedentários = 117 ± 76,3 md/dl); menores níveis de HDL-co-
lesterol (sedentários = 48 ± 12 mg/dl e não-sedentários = 50 ±
15 mg/dl); e maiores níveis de resistência à insulina, HOMA2-
IR (sedentários = 1,8 ± 1,3 e não-sedentários = 1,5 ± 1,2) e
ácido úrico (sedentários = 5,3 ± 1,8 e não-sedentários = 5 ±
1,9) (p < 0,05).

Nas análises ajustadas, apresentadas na Tabela 2, os indiví-
duos sedentários apresentaram maior chance de possuir os com-
ponentes da síndrome metabólica e de ser diagnosticados como

portadores da síndrome metabólica quando comparados aos não-
sedentários (p < 0,05): circunferência da cintura aumentada, tri-
glicérides elevados, HDL-colesterol reduzido, resistência à in-
sulina, pressão arterial elevada e síndrome metabólica.

DISCUSSÃO

O principal achado do presente estudo sugere que a práti-
ca de atividade física, mesmo que em pequena quantidade,
representa fator de proteção para o desenvolvimento de
síndrome metabólica. Além disso, os indivíduos não-sedentários
apresentam níveis de HDL-colesterol mais elevados, menor
circunferência da cintura, menores níveis de triglicérides, e
menores níveis pressóricos e de resistência à insulina.

Diferentes tipos e intensidade de atividade física, inclusi-
ve de baixa intensidade, conferem benefícios significativos à
saúde, como redução da glicemia, menor risco de diabetes
tipo 2 e auxílio na prevenção da síndrome metabólica.11,12 Com
base em nossos resultados, as recomendações gerais de ativi-
dade física deveriam estimular também a realização de ativida-
des físicas não programadas, como subir escadas ao invés de
usar o elevador, caminhar ao invés de dirigir pequenas distân-
cias, brincar com as crianças, e realizar serviços de jardina-
gem, o que contribuiria para o não-sedentarismo e para o
montante de atividade física diária necessária para a saúde.

Tabela 2 - Análise de regressão logística para avaliar a associação entre sedentarismo e os componentes
 da síndrome metabólica

OR simples OR ajustada
Variáveis (IC 95%) (IC 95%)

Circunferência da cintura elevada 1,84 ‡ 1,91‡

(1,40-2,43) (1,42-2,57)
Triglicérides elevados 1,69‡ 1,56†

(1,27-2,24) (1,16-2,09)
HDL-colesterol reduzido 1,15 1,30*

(0,90-1,46) (1,01-1,68)
HOMA2-IR elevado 1,88‡ 2,08‡

(1,43-2,50) (1,55-2,78)
Pressão arterial elevada 1,61‡ 1,42*

(1,25-2,08) (1,08-1,86)
Síndrome metabólica 1,55‡ 1,49†

(1,19-2,03) (1,13-1,96)

* p < 0,05; † p < 0,01; ‡ p < 0,001.
Ajustes realizados para as variáveis: idade, sexo, tabagismo e etilismo.
HDL = lipoproteína de alta densidade (high density lipoprotein); HOMA2-IR = índice Homeostasis Model Assessment; OR =
odds ratio; IC = intervalo de confiança.
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O presente estudo apresenta limitações. A definição de
atividade física utilizada, baseada em dados autorreportados
por meio da utilização de uma anamnese, está associada à
superestimação das informações.19 Contudo, tais medidas são
amplamente utilizadas como indicadores de atividade. Outra
limitação refere-se ao delineamento transversal, no qual a rela-
ção de causa e efeito não pode ser definitivamente estabeleci-
da. No entanto, parece bastante plausível que atividade físi-
ca inadequada e sedentarismo contribuam para a síndrome
metabólica. O critério utilizado, no presente estudo, para a
classificação da condição de sedentário e não-sedentário não
deve ser interpretada como nível de atividade física adequa-
do, mas como uma maneira de diferenciar entre aqueles fisica-
mente ativos, mesmo que de forma insuficiente, e aqueles
completamente sedentários.

CONCLUSÃO

Em conclusão, os achados do presente estudo demonstra-
ram os efeitos benéficos da prática de atividade física regular,
mesmo que pequena, sobre parâmetros cardiometabólicos re-
lacionados à síndrome metabólica e diretamente sobre a resis-
tência à insulina. Certamente, a prática esportiva e exercícios
programados são potencialmente benéficos. No entanto, no
plano da saúde coletiva, esforços para estimular a população
brasileira à adoção de um estilo de vida fisicamente ativo, que
inclua lazer, trabalho ou atividades domésticas, devem ser
realizados. Essas atividades, também chamadas de não-pro-
gramadas, podem contribuir para prevenção e controle das
doenças crônicas que compõem o quadro da síndrome meta-
bólica, com potenciais ganhos na qualidade de vida da popu-
lação e na redução dos custos com saúde.
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Esclerose tuberosa é uma doença genética rara, de caráter
autossômico dominante, que resulta da mutação em genes
supressores tumorais, TSC1 e TSC2. Identificada por um médi-
co francês chamado Bourneville, em 1880, também chamada
de síndrome de Bourneville-Pringle, é caracterizada por mani-
festações clínicas compostas por epilepsia, baixa inteligên-
cia, adenoma sebáceo de face (angiofibromas), espasmos in-
fantis, máculas de Shagreen no tronco, fibromas subunguais,
tumores de células, angiomiolipomas de rim, fígado, pulmões,
tireóide e testículos, além de manifestações em tecidos orais.
Este relato trata de uma paciente do sexo feminino, três anos
de idade, com diagnóstico de esclerose tuberosa com mani-
festação cardíaca, história de lesão cística nos rins direito e
esquerdo, lesão oftálmica, máculas e pápulas espalhadas pelo
corpo. Paciente de difícil abordagem odontológica, pouco
colaborativa, com higiene oral insatisfatória e múltiplas le-
sões cariosas. A presença de déficit cognitivo requer atenção
especial, pois interfere na manutenção da saúde bucal e o
conhecimento clínico dessa condição e de suas manifesta-
ções sistêmicas é importante para que a conduta odontológica
correta seja instituída.

Descritores: Esclerose tuberosa/complicações. Higiene bu-
cal. Fissura palatina. Cirurgia bucal.

TUBEROUS SCLEROSIS – CASE REPORT

Tuberous sclerosis is a rare genetic disease, with autosomal
dominant mutation of tumor suppressor genes, TSC1 and
TSC2. Identified by a French physician named Bourneville in
1880, also called Bourneville-Pringle syndrome, it is charac-
terized by clinical manifestations which consist in epilepsy,
low intelligence, sebaceous adenoma of the face (angiofi-
bromas), infantile spasms, Shagreen macules on the trunk,
subungual fibromas, cell tumors, angiomyolipomas of the
kidney, liver, lungs, thyroid and testes, in addition to mani-
festations in oral tissues. This is a reports of a female patient,
three years old, diagnosed with tuberous sclerosis with car-
diac manifestation, history of cystic lesion in the right kidney
and left ophthalmic lesions, maculae and papules scattered
throughout the body. The patient presented a difficult dental
approach, was not collaborative, had unsatisfactory oral hy-
giene and multiple carious lesions. The presence of cognitive
impairment requires special attention, since it interferes with
the maintenance of oral health and the clinical understanding
of this condition and its systemic manifestations is important
to provide proper dental care.
Key-words: Tuberous sclerosis/complications. Oral hygiene.
Cleft palate. Surgery, oral.
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Esclerose tuberosa, também conhecida como complexo
esclerose tuberosa (sclerosis tuberous complex – TSC),
é um distúrbio genético multissistêmico raro, de heran-

ça autossômica dominante, que atinge, aproximadamente, 1 em
6 mil a 10 mil indivíduos1,2, podendo causar lesões hamarto-
matosas em todos os órgãos, principalmente pele, sistema
nervoso central, rins, olhos, coração e pulmão3,4.

A esclerose tuberosa é proveniente de defeitos ou muta-
ções em dois genes específicos, o TSC1 e o TSC2, os quais
foram descobertos em 1997 e 1993, respectivamente, e basta
que um desses genes seja afetado para que a doença se mani-
feste.5,6 Cada gene é responsável pela síntese de proteínas
que agem como supressoras do crescimento tumoral para re-
gular a proliferação celular e na diferenciação na divisão de
células nervosas, para formar novas gerações de células com
suas respectivas características. Porém a mutação desses
genes leva ao crescimento anormal de células do ectoderma e
do mesoderma, com consequente desenvolvimento de tumo-
res benignos.5,7

Conhecida também como epiloia ou síndrome de Bourne-
ville-Pringle, foi descrita pela primeira vez por um médico neu-
rologista francês, Désiré-Magloire Bourneville (1840-1909), e
por um dermatologista inglês, John James Pringle (1855-1922),
em 1880, embora um caso de esclerose tuberosa já houvesse
sido anteriormente relatado por Friedrich Daniel von Recklin-
ghausen, em 1862.8-11

O termo epiloia vem da tríade de manifestações clínicas
composta por epilepsia (epi), baixa inteligência (loi – low intel-
ligence) e adenoma sebáceo ou angiofibroma (a), proposta
por Campbell e Sherlock. Mas apenas 30% dos casos de es-
clerose tuberosa apresentam essa tríade.5,7 Entre outras ma-
nifestações estão espasmos infantis, manchas de Shagreen
no tronco, fibromas subunguais, tumores de células gliais
que se originam nos hemisférios cerebrais e retina, aumentan-
do a incidência de rabdomiomas benignos no coração, e an-
giomiolipomas de rim, fígado, pulmões, tireóide e testículos.12

Porém os achados clínicos e de gravidade de esclerose tube-
rosa são altamente variáveis de indivíduo para indivíduo.13

Em 1998, o National Institute of Health publicou um con-
junto de critérios diagnósticos da esclerose tuberosa14, os
quais foram divididos em características maiores ou princi-
pais e características menores. Para o diagnóstico definitivo
de esclerose tuberosa é necessário que haja uma ou duas
características maiores, acrescidas de duas menores. Quan-
do há uma característica maior e outra menor, o diagnóstico
da doença é provável. E quando há somente uma característi-
ca maior ou duas ou mais características menores, diz-se que
a esclerose tuberosa é possível. Entretanto, algumas caracte-
rísticas podem ocorrer em conjunto e devem ser contadas

como um sinal e não como duas características da esclerose
tuberosa. Em alguns casos, a confirmação histológica é suge-
rida e a confirmação radiográfica é suficiente.13

A esclerose tuberosa costuma ser diagnosticada nos pri-
meiros anos de vida, pela presença de quadros com epilepsia
ou deterioração do sistema osteomuscular, que exige a busca
de máculas na pele. Por vezes o diagnóstico pode ser mais
tardio, em decorrência do aparecimento de calcificações intra-
cranianas ou de adenomas sebáceos faciais. Ainda assim, um
terço dos casos pode apresentar a forma pouco sintomática
ou assintomática da doença, de modo que o reconhecimento
de lesões cutâneas e de alterações de comportamento pelos
pais é importante para o diagnóstico e posterior comprova-
ção genética.15,16

O presente trabalho relata o caso de uma paciente de
três anos de idade que compareceu ao ambulatório do De-
partamento de Odontologia do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (InCor/
HCFMUSP) para avaliação rotineira, com diagnóstico de
esclerose tuberosa.

CASO CLÍNICO

Paciente do sexo feminino, três anos de idade, brasileira,
leucoderma, compareceu ao ambulatório de odontologia do
Instituto do Coração para primeira avaliação em fevereiro de
2009, encaminhada pelo Departamento de Congênitos desse
mesmo hospital, com diagnóstico de esclerose tuberosa com
manifestação cardíaca, sem antecedentes familiares. Na inves-
tigação da história de saúde e/ou de doença, a paciente apre-
sentava massa intracardíaca, lesão cística nos rins direito e
esquerdo, lesão oftálmica, máculas acrômicas e pápulas es-
palhadas pelo corpo, incluindo face, e intensa agitação
psicomotora. Segue em acompanhamento com as equipes de
neurologia, oftalmologia e nefrologia do Complexo do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HC-FMUSP).

Ao exame clínico extraoral, a paciente apresentava-se
deambulante, pouco contactuante, eupneica, corada, afebril,
com simetria facial e lesões dermatológicas em face e tronco,
cuja primeira manifestação ocorreu aos oito meses de idade
com mácula acrômicas em tronco (Figuras 1 e 2).

Ao exame clínico intraoral, revelou-se higiene oral insatis-
fatória, perda precoce de elementos dentários e presença de
lesões cariosas nos elementos 51, 52, 54, 61, 64 e 65, e os
elementos 51, 54, 64 e 65 apresentavam provável comprome-
timento endodôntico, bem como ausência de lesões traumáti-
cas em mucosas e/ou infecções fúngicas. Em arco inferior,
observou-se ausência de dentes decíduos posteriores de
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ambos os lados (74, 75, 84 e 85), decorrente de exodontias em
serviço externo resultantes de lesões cariosas (Figura 3). Na
Figura 4, radiografia panorâmica da paciente.

A paciente mostrou-se de difícil abordagem, pouco colabo-
rativa, necessitando de condicionamento psicológico previa-
mente à intervenção odontológica ambulatorial. Ainda assim,
não possibilitou o tratamento e segue em fila de espera para ser
submetida a intervenção odontológica em centro cirúrgico.

DISCUSSÃO

A esclerose tuberosa apresenta possíveis alterações sis-
têmicas conforme os tecidos afetados.

Os aspectos neurológicos citados na literatura demons-
tram que a epilepsia e os transtornos mentais são característi-
cos de um terço dos pacientes, e que a epilepsia ocorre em
80%-90% dos casos e geralmente aparece antes do segundo

ano de vida. Os transtornos mentais, por sua vez, são apresen-
tados em um porcentual variável (60%-80%), podendo estar
associados a distúrbios comportamentais, de personalidade
e, sobretudo, psicóticos, sendo comum o autismo.

Dentre as manifestações dermatológicas, as cutâneas são
de relevante importância no diagnóstico dessa entidade, es-
pecialmente se associada a quadros neurológicos, apresen-
tando-se na forma de máculas acrômicas ou hipocrômicas,
assim como no caso relatado.

Os angiofibromas faciais, que correspondem aos acha-
dos clínicos dessa paciente, são tumores pequenos e arredon-
dados, embutidos na derme, do tamanho de uma ervilha e
puntiformes, avermelhados e, normalmente, simetricamente
dispostos como as asas de borboleta em torno do nariz, das
bochechas e do queixo. Nevos do tecido conjuntivo também
são encontrados em 20%-50% dos pacientes afetados, com
aspecto de “casca de laranja”, por causa de sua superfície
irregular, e geralmente estão presentes nas regiões dorsal ou
lombar.14,16

Outras manifestações, como disfunção adrenal pituitária,
tireopatias, puberdade prematura, gigantismo, hamartomas
na retina ocular e retículo-histiocitose cutânea difusa, podem
ser observadas.8,14,16

Entre as manifestações viscerais, o mais típico é o an-
giomiolipoma renal, que normalmente é múltiplo e bilateral e
associado a cistos renais, manifestação apresentada pela
paciente avaliada. São responsáveis, juntamente com a epi-
lepsia e as manifestações pulmonares, cardíacas ou vascula-
res, pelo mau prognóstico da doença.15,16

O envolvimento cardíaco é muitas vezes o rabdomioma,
que, na maioria dos casos, é diagnosticado na autópsia. Ocorre
em 30%-50% dos pacientes afetados por esclerose tuberosa
e aproximadamente 75% dos pacientes gravemente afetados
morrem antes dos 25 anos de idade.

Entre os eventos vasculares podem ser encontradas dis-
plasias na parede vascular e aneurismas cerebrais, por vezes
responsáveis por sangramentos subaracnóideos.8,16,17

Figura 2. Máculas acrômicas em tronco.

Figura 3. Em A, arcada superior demonstrando lesões cario-
sas. Em B, arcada inferior apresentando apenas elementos
anteriores.

A B

Figura 1. Em A, angiofibromas em face. Em B, manchas de
Shagreen.

A B
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As manifestações pulmonares mais prevalentes são os
policistos. Entre as lesões ósseas, as mais prevalentes são as
pseudocísticas ou áreas de hiperostose de 1 mm a 3 mm,
atingindo metacarpo ou metatarso e falanges.

Quando se fala de manifestações bucais, as lesões orais
em esclerose tuberosa têm significado especial, já que acome-
tem até 15% dos pacientes. Atualmente, a maioria dos auto-
res agrupou as lesões em: lesões dentárias, lesões em muco-
sas, lesões ósseas e outras.11,18,19 Entretanto, a manifestação
mais comum é a de “placas fibrosas” em gengiva, lábio e lín-
gua19, não encontrados na paciente avaliada neste trabalho.

Dentre as alterações dentais, a hipoplasia do esmalte em
forma de furos ou depressões é muito significativa nessa
entidade, ainda mais que em outros transtornos mentais, como
paralisia cerebral ou síndrome de Down.15 A prevalência de
lesões em mucosas é estimada em torno de 11% a 15% dos
casos19, e consiste de nódulos angiofibrosos amarelados ou
cor vermelhada da mucosa e de tamanho variável, apresen-
tando-se, preferencialmente, na porção mais anterior da cavi-
dade oral, mas não é de se excluir em lábios, mucosa jugal,
língua e palato. Esses nódulos gengivais fibrosos, a partir do
ponto de vista histopatológico, correspondem aos tecidos
normais como gengiva, com pouco epitélio paraqueratiniza-
do escamoso com camadas de fibras densas de tecido conjun-
tivo, e com diferentes graus de interdigitação. Um estudo
realizado por Lygidakis, que incluiu 39 pacientes, revelou fi-
bromas orais em 56% desses indivíduos.20 Já a manifestação
hiperplásica gengival tem sido descrita principalmente quan-
do relacionada com a terapêutica anticonvulsivante e a má
higiene oral.21

As lesões ósseas também podem ser encontradas na cavi-
dade oral e há autores que citam a presença de fenda palatina,
fenda labial e hiperostoses alveolares em 45%-60% dos acha-
dos clínicos.21,22

Outras demais variedades de lesões têm sido relatadas
quando associadas à doença, salientando tumor odontogê-
nico calcificante, fibroma desmoplástico, hemangiomas, mi-
xoma odontogênico23, assimetria facial, úvula bífida, erupção
dentária atrasada e diastemas, entre outras15. Porém, a princí-
pio, e por causa da idade cronológica de vida na paciente,
tais achados não foram compatíveis com a literatura.

A abordagem clínica odontológica a pacientes com escle-
rose tuberosa deve ser realizada mediante informações multi-
profissionais e a utilização de sedação ou anestesia geral
pelo cirurgião-dentista para o manejo desses pacientes mui-
tas vezes se faz necessário po causa de fatores mentais. No
entanto, se a situação pulmonar estiver desestabilizada, o
tratamento odontológico em centro cirúrgico deve ser adiado
até que tenha sido estabilizada, pois pode haver cistos pulmo-
nares causando degeneração fibrosa e dispneia e até mesmo
levar a um pneumotórax espontâneo. Uma completa explora-
ção sistêmica antes da anestesia é muito importante, em de-
corrência dos riscos cardíaco e renal, além do pulmonar, bem
como das crises epilépticas.14

CONCLUSÃO

O tratamento clínico odontológico em pacientes com escle-
rose tuberosa deve considerar os aspectos genéticos da doen-
ça, bem como as eventuais alterações cardiológicas, renais,
dermatológicas, oftálmicas, pulmonares e as oriundas do sis-
tema nervoso, buscando atender as necessidades com me-
didas eficazes de prevenção. Se necessário, a abordagem deve
ser feita sob sedação ou com anestesia geral, para evitar es-
tresse e possíveis complicações transoperatórias, alcançan-
do bom prognóstico pós-tratamento.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses rela-
cionado a este artigo.

REFERÊNCIAS

1. Wiederholt WC, Gomez MR, Kurland LT. Incidence and
prevalence of tuberous sclerosis in Rochester, Minneso-
ta, 1950 through 1982. Neurology. 1985;35(4):600-3.

2. Osborne JP, Fryer A, Webb D. Epidemiology of tuberous
sclerosis. Ann N Y Acad Sci. 1991;615:125-7.

3. Roach ES, DiMario FJ, Kandt RS, Northrup H. Tuberous
Sclerosis Consensus Conference: recommendations for
diagnostic evaluation. National Tuberous Sclerosis Asso-
ciation. J Child Neurol. 1999;14(6):401-7.

4. Roach ES, Gomez MR, Northrup H. Tuberous sclerosis

Figura 4. Radiografia panorâmica da paciente.



25

Lima DA et al./Esclerose tuberosa – Relato de caso
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(3 Supl A):21-5

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Supl A — Vol. 20 — No 3 — Jul-Ago-Set — 2010

complex consensus conference: revised clinical diagnos-
tic criteria. J Child Neurol. 1998;13(12):624-8.

5. Harper JI, Trembath RC. Genetics and genodermatoses.
In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C, editors.
Rook’s textbook of dermatology.7th ed. London: Blackwell
Science; 2004. p. 12.72-3.

6. McCall T, Steven S, Salzman KL, Fults DW. Tuberous
sclerosis: a syndrome of incomplete tumor suppression.
Neurosurg Focus. 2006;20(1):E3.

7. Cutando A, Gil JA, Lopez J. Oral health management impli-
cations in patients with tuberous sclerosis. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2000;90(4):430-5.

8. Johnson CL, Pedersen R. Tuberous sclerosis. Medicine J.
2002;3(5). [Acesso em 2003 jun 20]. Available from: http://
www.e Medicine.com.

9. Jozwiak S, Schwartz RA, Janniger CK, Michalowicz R,
Chmielik J. Skin lesions in children with tuberous sclero-
sis complex: their prevalence, natural course, and diagnos-
tic significance. Int J Dermatol. 1998;37(12):911-7.

10. Nambi RN. Tuberous sclerosis. [Acessed on 2004 Feb
20]. Available from: http://www.emedicine.com/derm/topic
438.htm.

11. Mylnarczyk G, Rosa S. Enamel pitting: a common symp-
tom of tuberous sclerosis. Oral Surg Oral Med Oral Pa-
thol. 1991;71:63-7.

12. Adams RD, Victor M, Ropper AH. Principles of neurolo-
gy. 6th ed. New York: McGraw Hill; 1997.

13. Rosser T, Panigrahy A, McClintock W. The diverse clini-
cal manifestations of tuberous sclerosis complex: a review.
Semin Pediatr Neurol. 2006;13(1):27-36.

14. Gupta S, Bhowate R, Degwekar SS. Clinical and radiologi-

cal findings related to tuberous sclerosis complex: a case
report. J Contemp Dent Pract. 2008;9(4):85-91.

15. Lopez-Lopez J, Rodriguez-de-Rivera-Campillo E, Marques-
Soares MS, Finestres-Zubeldia F, Chimenos-Kustner E,
Rosello-Llabres X. Tuberous sclerosis and its oral manifes-
tations: a clinical case. Med Oral. 2004;9(3):216-23.

16. Pou Serradell A, Gimenez Arnau AM, Alameder Quillet F.
Facomatosis y otras alteraciones del desarrollo. In: Teixi-
dor Rodes J, Guardia Massó J, eds. Medicine interna. Bar-
celona: Masson; 1997. p. 2114-23.

17. Rubin MM, Delgado EB, Cozzi GM, Palladino VS. Tube-
rous sclerosis complex and a calcifying epithelial odonto-
genic tumor of the mandible. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol. 1987;64(2):207-11.

18. Damm DD, Tomich CE, White DK, Drummond JF. Intraos-
seous fibrous lesions of the jaws: a manifestation of tube-
rous sclerosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod. 1999;87(3):334-40.

19. Scully C. Orofacial manifestations in tuberous sclerosis.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1977;44(5):706-16.

20. Lygidakis NA, Lindenbaum RH. Oral fibromatosis in tuberous
sclerosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1989;68(6):725-8.

21. Beghetti M, Gow RM, Haney I, Mawson J, Williams WG,
Freedom RM. Pediatric primary benign cardiac tumors: a
15-year review. Am Heart J. 1997;134(6):1107-14.

22. Peña CA, Vasallo PN, Berty PA. Rabdomioma cardiaco bi-
ventricular. Reporte de un caso diagnosticado in utero por
ecocardiografía. Rev Cubana Cardiol Circ Cardiovas. 2001;
15:52-5.

23. Shapiro LM. Cardiac tumours: diagnosis and management.
Heart. 2001;85(2):218-22.



26 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Supl A — Vol. 20 — No 3 — Jul-Ago-Set — 2010

ANÁLISE DA TOLERÂNCIA ORTOSTÁTICA E DA VARIABILIDADE DA

FREQUÊNCIA CARDÍACA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE HIV/AIDS

CAMILA FERNANDA JUSTINO1, DAYANI SOUZA SANTOS1, TAÍSA KRUGNER VICENTIM1, LUCIANA ALEXANDRE1,
REINALDO SALOMÃO1,2, GIULLIANO GARDENGHI1,3,4

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(3 Supl A):26-30
RSCESP (72594)-1867

Pacientes portadores de HIV/AIDS podem apresentar dis-
função autonômica. O imobilismo no leito pode potencializar
intolerância ortostática e disautonomias. Este estudo teve
como objetivo verificar a variabilidade da frequência cardíaca
em repouso e durante ortostatismo em pacientes portadores
de HIV/AIDS, e testar a hipótese de que pacientes soroposi-
tivos poderão apresentar intolerância ortostática quando
submetidos a teste de inclinação. No total, 21 pacientes (mé-
dia de idade de 37 + 10 anos, 9 do sexo masculino) com diag-
nóstico de HIV e/ou AIDS foram submetidos ao teste de incli-
nação após sete dias de internação, quando foram coletados
dados de pressão arterial e de variabilidade da frequência
cardíaca. Os pacientes permaneceram acamados por 19 + 2
horas/dia antes da realização do teste de inclinação. A análise
estatística utilizou ANOVA de dois caminhos com post hoc
de Newman-Keuls para valores de p < 0,05. Entre os pacien-
tes avaliados, 7 apresentaram teste de inclinação positivo
(25 + 8 minutos de inclinação). O grupo com teste de inclina-
ção positivo (TI+) apresentou aumento significante do índi-
ce LF/HF, quando comparado ao grupo com teste de incli-
nação negativo (TI-), em repouso (TI+: 1,19 + 0,25 vs. TI-:
0,84 + 0,19; p = 0,04). Ambos os grupos apresentaram aumen-
to significante do índice LF/HF durante a inclinação, quando
comparados ao repouso (grupo TI+: repouso, 1,19 + 0,25 vs.
inclinação, 3,54 + 0,77; p = 0,03; grupo TI-: repouso, 0,84 + 0,19
vs. inclinação, 1,34 + 0,54; p = 0,05). No momento da inclina-
ção o grupo TI+ apresentou maior ativação simpática quando
comparado ao grupo TI- (3,54 + 0,77 vs. 1,34 + 0,54; p = 0,01).
Não foram observadas alterações significantes nos
parâmetros HF e LF. Em nossa amostra, 33% dos pacientes
apresentaram TI+ após sete dias de internação hospitalar.
Pacientes portadores de HIV/AIDS com teste de inclinação

ORTHOSTATIC TOLERANCE AND HEART RATE VARIABILITY

ANALYSIS IN INDIVIDUALS WITH HIV/AIDS

Patients with HIV/AIDS may present autonomic dysfunction.
Immobilization in bed may lead to orthostatic intolerance and
dysautonomia. This study was aimed at analyzing heart rate
variability at rest and during orthostatic stress in hospitalized
patients with HIV/AIDS and to test the hypothesis that HIV-
infected patients may experience orthostatic intolerance when
submitted to tilt testing (TT). Overall, 21 patients (mean age:
37 + 10 years, 9 male) with diagnosis of HIV and/or AIDS were
submitted to TT after a 7 days of hospitalization, when blood
pressure and heart rate variability data were obtained. Patients
were in bed for 19 + 2 hours/day prior to the conduction of
TT. Statistical analysis used a two-way ANOVA with post hoc
Newman-Keuls test for p values < 0.05. Seven patients
presented positive TT (25 + 8 minutes after inclination). The
group with positive TT (TT+) showed a significant increase
of the LF/HF index, when compared to the group with negative
TT (TT-) at rest (TT+: 1.19 + 0.25 vs. TT-: 0.84 + 0.19, p = 0.04).
Both groups showed a significant increase in the LF/HF index
during inclination when compared to at rest (TT+ Group: at
rest, 1.19 + 0.25 vs. tilt, 3.54 + 0.77; p = 0.03 and TT- Group: at
rest, 0.84 + 0.19 vs. tilt, 1.34 + 0.54; p = 0.05). At the time of
tilting the TT+ Group had higher sympathetic activation when
compared to TT- Group (3.54 + 0.77 vs. 1.34 + 0.54; p = 0.01).
There were no significant changes in HF and LF. In our sample,
33% of patients had a positive response to the tilt test after
7 days of hospitalization. Patients with HIV/AIDS with TT+
had higher sympathetic predominance at rest and during or-
thostatic inclination when compared to patients with TT-.
The increased sympathetic component in TT+ may trigger
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2 Laboratório de Imunologia em Doenças Infecciosas e Parasitárias – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – São Paulo, SP.
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H á décadas estudam-se os mecanismos fisiológicos en-
volvidos na adoção e manutenção da postura ortos-
tática. Acredita-se que o sistema cardiovascular

humano é capaz de manter a perfusão cerebral durante o or-
tostatismo, embora a força gravitacional atue contra o siste-
ma circulatório. As alterações hemodinâmicas secundárias
ao estresse gravitacional funcionam como estímulos múlti-
plos, gerando diversos mecanismos compensatórios, tornan-
do possível a postura ortostática.1

Em 1990, com a inclusão de novas terapias antirretrovirais
altamente ativas (HAARTs), os pacientes com HIV passaram
a ter maior sobrevida, e as infecções pelo HIV passaram a se
tornar doenças crônicas, com exacerbações e remissões, re-
sultando em níveis elevados de internações desses pacien-
tes nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.2,3

A restrição ao leito decorrente da hospitalização pode fa-
zer com que os pacientes internados sofram os efeitos do
imobilismo, e nos pacientes com HIV soma-se ainda signifi-
cante gama de comorbidades que podem causar deterioração
funcional, alterações fisiológicas e perda da independência
nas atividades de vida diária.4,5

Indivíduos que apresentem menor exposição ao estresse
ortostático, ou seja, gradiente gravitacional reduzido, situação
similar à restrição ao leito ou à exposição à microgravidade,
apresentam alterações cardiocirculatórias, incluindo hipovo-
lemia, redução da sensibilidade barorreflexa e aumento do acú-
mulo de sangue nas regiões periféricas do organismo. Essas
alterações podem ser consideradas como descondicionamento
cardiovascular, o que pode levar à intolerância ortostática.6,7

A disfunção autonômica nos pacientes com HIV tem sido
detectada por meio de estudos utilizando a variabilidade da
frequência cardíaca, que é um instrumento de investigação
do sistema nervoso autônomo. A fim de descrever o compor-
tamento das oscilações cardiovasculares, tais flutuações são
determinadas pela ativação e/ou inibição simpática e paras-
simpática diante de intervenções fisiológicas, farmacológi-
cas ou resultantes de condições patológicas.8 A variabilida-

de da frequência cardíaca avalia a influência autonômica no
coração, método que permite identificar os componentes sim-
pático e parassimpático e, principalmente, a modulação do
sistema nervoso autônomo no sistema cardiovascular.9,10

Os mecanismos que envolvem a disfunção autonômica
em pacientes com HIV são amplamente especulados, poden-
do tal disfunção decorrer do próprio HIV ou ainda de fatores
como uso de inibidores da transcriptase reversa, debilidade,
desnutrição, caquexia e grandes períodos de restrição ao lei-
to, que, além de provocar intolerância ortostática, podem po-
tencializar padrões disautonômicos.11

Dados sobre o comportamento funcional cardiocirculató-
rio diante das oscilações gravitacionais decorrentes de dife-
rentes posturas permitem afirmar que o ser humano é capaz
de sofrer contínua adaptação ao estresse gravitacional, e que
os mecanismos compensatórios da pressão arterial são alta-
mente plásticos e treináveis.12,13 Essa importante relação pode
ser instrumental no desenvolvimento de técnicas clínicas para
melhorar a reabilitação de pacientes hospitalizados, limitan-
do o efeito debilitante do imobilismo e a hipotensão ortostá-
tica. Estudos que investiguem a tolerância do paciente porta-
dor de HIV/AIDS hospitalizado ao ortostatismo, durante o
período de internação hospitalar, podem contribuir de manei-
ra significativa no manejo clínico dessa população.

Dessa forma, os objetivos do presente estudo foram: 1)
verificar a variabilidade da frequência cardíaca em repouso e
durante ortostatismo em pacientes portadores de HIV/AIDS;
e 2) testar a hipótese de que pacientes soropositivos poderão
apresentar intolerância ortostática quando submetidos a teste
de inclinação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo clínico prospectivo, com amostra composta por
21 pacientes com diagnóstico de HIV/AIDS submetidos a
teste de inclinação ortostática após sete dias de internação
em enfermaria (moléstias infectocontagiosas) do Hospital San-
ta Marcelina (Itaquera, SP).

positivo apresentaram maior predomínio simpático em repou-
so e durante a inclinação ortostática quando comparados a
pacientes com teste de inclinação negativo. O componente
simpático aumentado no grupo TI+ poderia desencadear bra-
dicardia e vasodilatação reflexa (reflexo de Bezold-Jarisch), o
que poderia justificar a perda de consciência na população
estudada.
Descritores: Intolerância ortostática. Disautonomias primá-
rias. Sistema nervoso autônomo. Frequência cardíaca. Sín-
drome de imunodeficiência adquirida. AIDS.

bradycardia and reflex vasodilatation (Bezold-Jarisch reflex),
which could explain the loss of consciousness in the study
population.

Descriptors: Orthostatic intolerance. Primary dysautonomias.
Autonomic nervous system. Heart rate. Acquired immunode-
ficiency syndrome. AIDS.
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Todos os pacientes assinaram um termo de consentimen-
to livre e esclarecido antes de sua inclusão no protocolo expe-
rimental, e a realização da pesquisa foi aprovada pelo comitê
de ética do Hospital Santa Marcelina, sob o número 35/2008.

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: paciente
com diagnóstico de HIV/AIDS, idade acima de 18 anos e con-
dições neurológicas e motoras de adotar a postura ortostá-
tica independente. Pacientes que faziam uso de betabloquea-
dores não foram incluídos.

Todos os pacientes foram previamente informados sobre
os procedimentos experimentais 12 horas antes do protocolo
experimental, sendo orientados a permanecer em jejum de 6
horas antes do início do teste de inclinação. Os pacientes fo-
ram submetidos ao teste de tolerância ortostática por meio de
prancha ortostática basculante e manual (Carci®). Os pacien-
tes permaneceram em repouso por 10 minutos em decúbito
dorsal horizontal para medida dos parâmetros basais, com o mí-
nimo de estímulos ambientais. A maca então era inclinada a 60
graus, em postura ortostática, em menos de 5 segundos. A pos-
tura ortostática foi mantida por 40 minutos, podendo ser in-
terrompida imediatamente caso o paciente apresentasse sinto-
mas pré-sincopais ou síncope associada ao reflexo vasovagal.

Durante todo o teste a pressão arterial foi monitorada com
medidor digital (Dixtal®) e a variabilidade da frequência car-
díaca, com cardiofrequencímetro (Polar® S810i). O registro dos
sinais da frequência cardíaca foi analisado utilizando os soft-
wares MatLab® e Polar Precision Performance®, que forne-
cem variáveis necessárias para o estudo da variabilidade da
frequência cardíaca: high frequency (HF), indicativa de ativida-
de parassimpática, e low frequency (LF), indicativa de ativi-
dade simpática, com influência parassimpática, e relação en-
tre LF e HF (LF/HF), indicativa de atividade simpática.14 Os
registros de pressão arterial foram realizados manualmente
pelo pesquisador na planilha de avaliação do paciente, sen-
do anotados durante todo o teste a cada 2 minutos. Os valo-
res foram analisados na forma absoluta e também consideran-
do os valores obtidos com relação às diferenças referentes
aos valores basais (delta absoluto).

A variabilidade da frequência cardíaca foi avaliada por
meio de medidas no domínio da frequência, processo deno-
minado análise espectral, em que, após representação gráfica
dos intervalos R-R em relação ao tempo (tacograma), o sinal
foi decomposto em seus diferentes componentes de frequên-
cia (alta e baixa frequências), utilizando as fórmulas de trans-
formação rápida de Fourier.

A análise estatística utilizou análise de variância (ANOVA)
de dois caminhos com post hoc de Newman-Keuls. As dife-
renças foram consideradas significantes quando se obteve
valores de p < 0,05.

RESULTADOS

As características gerais dos 21 pacientes participantes
estão apresentadas na Tabela 1.

Os pacientes permaneceram acamados no leito por 19 + 2
horas/dia antes da realização do teste de inclinação. Após aná-
lise foi observado que 7 dos 21 pacientes apresentaram teste
de inclinação positivo (média: 25 + 8 minutos de inclinação).

Dentre as variáveis analisadas, o índice LF/HF (Figura 1),
um marcador da atividade simpática, apresentou aumento
significante do grupo com teste de inclinação positivo (gru-
po TI+), quando comparado ao grupo com teste de incli-
nação negativo (grupo TI-) em repouso (TI+: 1,19 + 0,25 vs.
TI-: 0,84 + 0,19; p = 0,04).

Durante a inclinação, ambos os grupos apresentaram au-
mento significativo do índice LF/HF (Figura 1) quando compara-
dos ao repouso (grupo TI+: repouso, 1,19 + 0,25 vs. inclinação,
3,54 + 0,77, p = 0,03 e grupo TI-: repouso, 0,84 + 0,19 vs. incli-
nação, 1,34 + 0,54, p = 0,05). No momento da inclinação (Figu-
ra 1), o grupo TI+ apresentou maior ativação simpática quando
comparado ao grupo TI- (3,54 + 0,77 vs. 1,34 + 0,54; p = 0,01).

O índice LF, quando comparados os valores de repouso e
de inclinação entre os grupos, não apresentou alterações sig-
nificantes (repouso: TI+, 768,61 + 377,97 vs. TI-, 688,26 +
283,28, p = 0,10; inclinação: TI+, 1.727,54 + 634,07 vs. TI-,
1.325,68 + 781,20, p = 0,22). O mesmo padrão foi observado
quando se comparou o índice HF durante o repouso e a in-
clinação entre os grupos (repouso: TI+, 574,04 + 380,74 vs.
TI-, 456,66 + 293,32, p = 0,34; inclinação: TI+, 427,54 + 234,07
vs. TI-, 327,08 + 181,20, p = 0,45).

Tabela 1 - Caracterização da amostra

Variáveis Média ± DPM

Idade (anos) 37 + 10
IMC (kg/cm²) 20,7 + 2,6
FC repouso (bpm) 76,4 + 16
FC inclinação (bpm) 93,9 + 18,4
PAS repouso (mmHg) 118,7 + 14
PAS inclinação (mmHg) 115,5 + 14,2
PAD repouso (mmHg) 76,7 + 10,5
PAD inclinação (mmHg) 82,1 + 10,6
Tempo de diagnóstico de HIV (anos) 8,15 + 6,5

bpm = batimentos por minuto; DPM = desvio padrão da
média; FC = frequência cardíaca; IMC = índice de massa
corporal; PAD = pressão arterial diastólica; PAS = pressão
arterial sistólica.
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DISCUSSÃO

Em nosso estudo a principal alteração observada entre as
variáveis analisadas foi o aumento significante do índice LF/
HF no grupo TI+ durante o repouso e a inclinação, quando
comparado ao grupo TI-. No momento da inclinação, obser-
vou-se maior ativação simpática no grupo TI+ quando compa-
rado ao grupo TI-. Em repouso, observou-se índice LF/HF
basal elevado em pacientes que apresentaram TI+ em relação
ao grupo TI-. Essa hiperativação simpática representada pelo
aumento do índice LF/HF durante repouso e inclinação está
de acordo com os resultados de um estudo que analisou pa-
cientes portadores de HIV e/ou AIDS internados para anali-
sar a intolerância ortostática após longos períodos de restri-
ção ao leito. Segundo os autores, pacientes que apresenta-
ram teste de inclinação positivo apresentaram também au-
mento do índice LF/HF durante a inclinação.15

Em nosso estudo, ambos os grupos apresentaram aumen-
to significante do índice LF/HF durante a inclinação quando
comparados ao repouso. A presença de um índice LF/HF ele-
vado durante a inclinação, somado à hiperatividade simpáti-
ca basal no coração, pode desencadear uma resposta vagal,
evidenciada pelo teste de inclinação positivo. O aumento do
inotropismo em cavidade ventricular vazia (em decorrência
da retenção de sangue nos MMII após a adoção da postura
ortostática por falha no mecanismo barorreflexo) ativa os
mecanorreceptores cardíacos, que normalmente são estimula-
dos na situação oposta, pela distensão excessiva do ventrículo

esquerdo quando o volume de sangue aumenta muito.
Esse estímulo aferente desencadeia, no núcleo do tra-
to solitário, a resposta vagal (reflexo de Bezold-Jaris-
ch), um dos mecanismos responsáveis pela bradicar-
dia e hipotensão que levam à intolerância ortostática e à
síncope neurocardiogênica.12,13

Tal observação quanto à atividade nervosa sim-
pática já foi previamente observada por Correia et al.16,
que demonstraram que o componente LF e a relação
LF/HF foram potencialmente aumentados durante o
teste de inclinação no grupo HIV, indicando hiper-
responsividade simpática à ortostase e desequilíbrio
simpático-parassimpático nesses pacientes. Observa-
ram também que os componentes HF e relação LF/HF
durante o cold face test se apresentaram diminuídos
no grupo HIV, indicando diminuição da resposta pa-
rassimpática e sugerindo que a via eferente vagal car-
díaca pode também estar comprometida em pacientes
com HIV.16

Em estudo que verificou o controle barorreflexo,
a frequência cardíaca e a atividade nervosa simpática

muscular, os autores observaram, no repouso, aumento da
frequência cardíaca, da atividade nervosa simpática muscu-
lar e da relação LH/HF em pacientes com intolerância ortostá-
tica crônica. Observaram ainda que, durante o ortostatismo,
os valores de frequência cardíaca e o índice LF/HF se apre-
sentaram mais elevados nos pacientes quando comparados a
sujeitos saudáveis. Dessa forma, sugerem que a intolerância
ortostática crônica é caracterizada por aumento do tono adre-
nérgico no repouso e por enfraquecida resposta pós-gangli-
onar simpática em ortostatismo, com excesso de atividade
simpática cardíaca compensatória decorrente da distribuição
funcional anormal do tono simpático para o coração e vascu-
latura.17 Um estudo realizado no ano de 2000, analisando a
variabilidade da frequência cardíaca no domínio de tempo,
observou diminuição significante dos índices RR, intervalos
NN e SDNN, e variabilidade da frequência cardíaca total, indi-
cando relativa hiperatividade simpática em pacientes com
AIDS.11 Embora tenhamos analisado um número pequeno de
pacientes, nossos dados evidenciaram que maior atividade
simpática, representada pelo aumento do componente LF/HF
durante a inclinação, somada à hiperatividade simpática ob-
servada em repouso precederam respostas positivas ao teste
de inclinação ortostática. Nosso estudo demonstra também
que nem todos os pacientes internados em ambiente hospita-
lar apresentam condições autonômicas semelhantes, e que
aqueles com tolerância ortostática preservada não apresen-
taram hiperativação simpática em repouso.

Figura 1. Índice low frequency/high frequency (LF/HF) comparando
os valores de repouso entre os grupos com teste de inclinação negati-
vo (TI-) e com teste de inclinação positivo (TI+), comparando os valo-
res de repouso aos valores de inclinação nos grupos TI- e TI+ e com-
parando os valores de inclinação entre os grupos TI- e TI+.
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CONCLUSÃO

Pacientes portadores de HIV/AIDS com teste de inclina-
ção positivo apresentaram maior predomínio simpático em
repouso e durante a inclinação ortostática quando compara-
dos a pacientes com teste negativo. O componente simpático
aumentado no grupo TI+ poderia provocar ativação de meca-
norreceptores intracardíacos, desencadeando bradicardia e
vasodilatação reflexa, o que justificaria a perda de consciên-
cia na população estudada.
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Olhar para a doação de órgãos suscita uma série de pondera-
ções que contemplam os vários aspectos da temática. No
Brasil, o transplante de órgãos é um procedimento considera-
do de alta complexidade, financiado pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), que oferece o tratamento a todo cidadão brasi-
leiro que dele necessita. O consentimento familiar para retira-
da de órgãos e tecidos é imprescindível para a realização des-
se procedimento cirúrgico. O consentimento ocorre durante
a entrevista com familiares de potenciais doadores de órgãos
e tecidos para transplantes. É previsto acolhimento e suporte
para externarem seus sentimentos em relação a morte, doação
de órgãos e valores de religiosidade, além de exteriorizarem a
confiabilidade na equipe profissional do hospital. O proces-
so de morrer deve ser estudado e contemplado nessa circuns-
tância como objeto de cuidado. Como os profissionais da
saúde têm considerado e se posicionado em relação às ques-
tões referentes ao fim da vida? A morte faz parte da vida, é
uma realidade que desperta, que oportuniza a tomada de
consciência de valores e que ensina, no momento de prova-
ções e do luto, as pessoas a se tornarem mais solidárias e
sensibilizadas pelo sofrimento alheio. Este estudo olha para
essa temática, pontuando aspectos observados na experiên-
cia profissional das autoras, no ensejo de demonstrar como
se dá a valorização do humano, tanto ao profissional da saú-
de quanto ao familiar, diante da finitude.

Descritores: Doação dirigida de tecido. Transplante. Sobrevi-
vência. Família. Morte. Sistema Único de Saúde.

A LOOK AT ORGAN DONATION

The analysis of organ donation raises a series of considera-
tions. In Brazil, organ transplantation is considered a high
complexity procedure, financed by the Unified Health System
(Sistema Único de Saúde – SUS), which offers treatment to
all Brazilian citizens. Family consent to remove organs and
tissues is one of the aspects required for the medical procedure
to be performed. Consent is obtained during an interview
with family members of potential organ and tissue donors.
They receive support and comfort to express their feelings
about death, organ donation, religious values, in addition to
expressing their trust on the professional staff of the hospi-
tal. The process of dying must be analyzed and addressed
with caution in this circumstance. How have health profes-
sionals considered and positioned themselves regarding issues
involving the end of life? Death is part of life, it is a reality that
alerts individuals, providing an opportunity to raise awareness
of values and at a time of trial and grief, it enables people to
become more solidary and open to the suffering of others.
This article discusses this issue, reporting facts observed in
the professional experience of the authors, in an attempt to
show how the appreciation of human values takes place in
face of finitude to both health professional and family members.

Descriptors: Directed tissue donation. Transplantation. Sur-
vival. Family. Death. Unified Health System.
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Neste relato, procura-se discutir a doação de órgãos para
transplantes. Para tanto, faz-se uma breve apresenta-
ção do trabalho de captação de órgãos da Fundação

Santa Casa de Misericórdia de Franca (SP), denominada San-
ta Casa de Franca. Discutem-se alguns aspectos legais que
envolvem a doação de órgãos e tecidos, a finitude humana e
o entendimento da família sobre todo o processo.

A doação de órgãos está relacionada ao consentimento
familiar para a retirada de órgãos e tecidos para transplantes.
Portanto, essa atitude por parte da família só será concretizada
se o hospital onde estiver o doador for credenciado para de-
senvolver o serviço de captação de órgãos, proporcionando
aos familiares o direito de serem doadores efetivos de órgãos.

Na Santa Casa de Franca, o trabalho de captação de órgãos
é desenvolvido pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplantes, composta por vários pro-
fissionais, como médico, assistente social, enfermeiro e fisiote-
rapeuta, que coordenam o processo de captação de órgãos.

Essa comissão tem por atribuição organizar o processo
de captação de órgãos e tecidos no âmbito hospitalar. Na
Santa Casa de Franca há duas situações em que se realiza a
captação de órgãos: uma se refere à captação de múltiplos
órgãos, quando o doador apresenta morte encefálica; e a
outra, quando o doador se encontra em parada cardiorrespira-
tória. Na primeira situação, a captação de múltiplos órgãos,
como coração, fígado, rins, etc., ocorre nos casos em que é diag-
nosticada morte encefálica, tornando o indivíduo um poten-
cial doador. A morte encefálica é definida por parada total e
irreversível das funções encefálicas, porém os batimentos
cardíacos ficam preservados até a retirada dos órgãos. Esse
diagnóstico foi determinado por critérios estabelecidos pela
comunidade médica mundial. No Brasil. esses critérios foram
confirmados pelo Conselho Federal de Medicina, conforme
determina a lei no 9.434 de 4 de fevereiro de 19971, caracterizan-
do a morte encefálica como consequência de processo irre-
versível e de causa conhecida. Na segunda situação, a Santa
Casa de Franca realiza o serviço de captação de córneas em
doadores que apresentam parada cardiorrespiratória. Nesse
momento, os familiares de potenciais doadores de córneas
são entrevistados para expressar sua opinião a respeito da
doação de órgãos, e quando a resposta é positiva para a auto-
rização da retirada da córnea o potencial doador passa a ser
caracterizado como doador efetivo.

As atividades da Comissão Intra-Hospitalar de Doação
de Órgãos e Tecidos para Transplantes são acompanhadas
pela Central de Notificação, Captação e Distribuição de Ór-
gãos de Ribeirão Preto (SP), denominada também como Cen-
tral de Transplantes. Dessa forma, os órgãos captados pela
Santa Casa de Franca são disponibilizados para essa Central.

A captação e o transplante de órgãos são procedimentos
considerados de alta complexidade para cobertura pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS) ao cidadão brasileiro. Observando
a história e a amplitude do sistema de saúde brasileiro, perce-
be-se que esse sistema é fruto de mobilização social em bus-
ca de mudança do processo de atenção à saúde pelo Estado.
É um sistema público previsto na Constituição Brasileira de
1988, organizado e orientado no sentido do interesse coleti-
vo. Sua atuação se dá em três níveis de complexidade: o nível
primário destina-se ao primeiro atendimento, com maior abran-
gência de procedimentos na área de prevenção na atenção
básica à saúde; o secundário visa ao atendimento às especia-
lidades clínicas, abrangendo atendimento ambulatorial e de-
mandando também realização de exames; e finalmente o nível
terciário compreende as internações e os atendimentos de
média e alta complexidades, contemplando neste último o pro-
cedimento de captação e transplantes de órgãos. Esse siste-
ma de saúde é destinado a todas as pessoas, independente-
mente de raça, crença, cor, situação de emprego, classe social, e
local de moradia. Em seus princípios de Universalidade, Inte-
gralidade, Equidade, Descentralização, Controle Social e Hie-
rarquização, é garantido ao cidadão brasileiro o acesso aos
serviços de saúde, e também a participação no controle so-
cial por meio dos Conselhos Municipais de Saúde, podendo
deliberar na conduta da implantação continuada de estraté-
gias de efetivação do sistema de saúde.

A participação da família na efetivação de um transplante
é notória e decisiva, pois o transplante só se realiza se houver
a disponibilização do órgão, o que depende de a família con-
sentir com a retirada do órgão para transplante. Assim, o trans-
plante de órgãos é um dos procedimentos que só se efetiva
com a participação da família numa das fases do processo de
captação de órgãos. Nesse sentido, o esclarecimento da po-
pulação a respeito da doação de órgãos é necessário para o
aumento tanto de doação de órgãos como, consequentemen-
te, da realização de transplantes.

O Ministério da Saúde tem realizado um trabalho de esclare-
cimento da população por meio de campanhas na mídia, le-
vando ao público a discussão do assunto e ajudando na refle-
xão e, talvez, na formação de opinião pública favorável à doa-
ção de órgãos.

Sabe-se, também, que não depende apenas da população
a efetivação do transplante de órgãos, pois é preciso obser-
var que existe a necessidade de um trabalho para estrutura-
ção dos estabelecimentos de saúde para efetivação da capta-
ção e do transplante de órgãos.

Em 2005, o Ministério da Saúde aprovou a portaria no 1.262,
que regulamentou e estabeleceu atribuições, deveres e indica-
dores de eficiência relativos às Comissões de Transplantes2,
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de forma a aperfeiçoar seus serviços no âmbito hospitalar. Essa
portaria informou que todo hospital com mais de 80 leitos
deverá instituir uma Comissão de Transplantes para captação
de órgãos, denotando-se a intenção do governo em melhorar
a estrutura dos estabelecimentos de saúde e, consequente-
mente, aumentar o número de transplantes no País.

ASPECTOS LEGAIS DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Atualmente, a legislação que regulamenta a doação de
órgãos e transplantes no Brasil é a Doação Consentida, que
determina ao cônjuge ou parente, maior de idade, até segun-
do grau inclusive, a autorização da retirada de órgãos, teci-
dos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes
ou outros fins terapêuticos. Na experiência profissional, per-
cebe-se que grande parte dos familiares entrevistados para
autorização da doação de órgãos comenta aspectos da lei
referindo-se à Doação Presumida3 instituída em 1997.

A lei da Doação Presumida, de no 9.434, considerava auto-
rizada a doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano
para finalidade de transplantes ou terapêutica post mortem
de todo cidadão brasileiro, salvo manifestação prévia de von-
tade em contrário expressa em documentos. Assim, muitas
das argumentações familiares no momento da entrevista refe-
rem-se à necessidade de observar o documento do falecido
quanto a sua expressão em relação à doação de órgãos.

Na ocasião em que foi promulgada a lei da Doação Presu-
mida, a mídia trabalhou essa questão de forma a contribuir
com a formação de opinião da população. Agenor Spallini
Ferraz, coordenador do Sistema Estadual de Transplantes da
Secretaria do Estado de São Paulo, em 1999, expressou-se
sobre a interferência da mídia na questão da Doação Presumi-
da em uma matéria para a Revista Virtual de Medicina4, dizen-
do que nos primeiros dias de 1998 o que assistimos foi uma
sequência de tropeços por parte da mídia e um princípio de
pânico na população, que levou a uma corrida aos postos de
fornecimento de documentos com o intuito de se declarar
não-doador.

A Lei da Doação Presumida causou impacto relevante na
questão da doação de órgãos, e o cidadão brasileiro tornou-
se um potencial doador, mesmo não tendo tempo hábil para
fazer alteração no documento. O fato é que, após quatro anos
da formalização dessa Lei e diante das repercussões negati-
vas que causou, o governo promoveu alterações em seus dispo-
sitivos, passando para a família o poder da decisão sobre a
autorização da retirada de órgãos e tecidos. As autoras en-
tendem que essa atitude governamental demonstrou respei-
to à movimentação social do cidadão brasileiro, que naquele
momento passou a exercer, de outra forma, o direito de decidir

sobre o destino a ser dado a seus órgãos após a morte. Ante-
riormente, diante da Lei da Doação Presumida, o direito de
decisão do cidadão também estava preservado, porém a mani-
festação de recusa à doação de órgãos deveria ser formaliza-
da em documento de identificação nacional, como o Registro
Geral ou Carteira Nacional de Habilitação. Essa atitude apre-
sentou um diferencial nos aspectos da decisão familiar sobre
a doação de órgãos para transplantes, pois na prática profissio-
nal percebe-se que grande parte das famílias entrevistadas
apresenta dificuldade quando não sabe qual era a opinião do
falecido em relação à doação de órgãos, tendo, por vezes,
que se pronunciar a respeito e acaba decidindo pela não efeti-
vação da doação. No momento da entrevista familiar, o diferen-
cial advindo da nova legislação foi a transferência do poder
de decisão sobre doação de órgãos para os parentes de primei-
ro até segundo graus de parentesco com o potencial doador.
Assim a família tem a oportunidade de sanar dúvidas a respeito
da temática e optar por uma decisão consciente.

A doação de órgãos e tecidos no Brasil, quando compara-
da à de outros países, apresenta menor de taxa de doadores
por milhão de pessoas. Na Europa. existem cerca de 40 doado-
res por milhão de pessoas. No Brasil, foi estimada uma média
de 8,6 doadores no primeiro semestre de 2009, conforme da-
dos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos5. Esses
dados induzem a olhar para a questão da doação tendo como
foco os motivos que levam à baixa taxa de doação de órgãos
e tecidos para transplantes no Brasil, tendo em vista que a
doação implica a representação de diversos conceitos, mui-
tos dos quais adquiridos ao longo da vida. Atualmente, na
vivência profissional, a equipe da Comissão de Transplantes
da Santa Casa de Franca considera como fatores dificultado-
res para a família autorizar a retirada de órgãos o desconheci-
mento da vontade do parente falecido, além da falta de infor-
mação sobre o processo de captação de órgãos e do diagnós-
tico de morte encefálica.

FINITUDE HUMANA

Talvez seja mais tranquilo pontuar em relatos questões
sobre a existência humana (vida) do que sobre a finitude (morte),
pois em relação à existência há vários elementos, inclusive
prazerosos, a serem considerados e abordados. No que se
refere à finitude, as autoras acreditam ser uma situação mais
difícil de elaborar, por estar relacionada à terminalidade da
vida, sendo essa uma questão talvez desconfortável de lem-
brar e deixá-la à tona no cotidiano por se tratar de perda,
podendo despertar sentimentos de saudade, lembranças e
vivências particulares.

O homem vivencia a finitude da vida percebendo as limi-
tações da existência e, em especial, quando oportunamente
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experimenta os sentimentos de perda, partindo em busca de
suporte ao próprio processo de morte, mesmo porque esta se
revela a todo instante e em várias circunstâncias. Nesse senti-
do, o processo de morrer também deve ser estudado como
objeto de cuidado.

Socialmente, a morte antes se fazia mais presente no dia a
dia da vida das pessoas que atualmente. Atingia crianças,
jovens, adultos, velhos e muitas pessoas doentes com me-
nos chances de sobreviver. As pessoas morriam em casa, cer-
cadas por seus familiares e conhecidos. Realizavam ou não,
dependendo de sua cultura, os rituais culturais e religiosos
juntamente com a comunidade antes e após a morte. Em decor-
rência dos avanços do saneamento básico e da tecnologia, a
sobrevida do homem tem aumentado. A população passou a
viver com o novo, introduzindo costumes, e com a medicaliza-
ção e a internação hospitalar, que têm contribuído para que
muitas das mortes ocorram no leito hospitalar. No entanto, de
que forma os profissionais da saúde têm considerado e se
posicionado no que se refere às questões relacionadas ao fim
da vida?

Atualmente, as ações no mundo do trabalho estão volta-
das para a questão da efetividade e não da afetividade. Esta-
mos na era da valorização do “fazer”, da “técnica”, tudo em
prol da eficácia, da rentabilidade em detrimento da afetivida-
de, às vezes não percebida no cotidiano do trabalho.

Pimentel6, em estudo sobre a Saúde Mental dos Profissio-
nais de Saúde, relatou os problemas que os profissionais da
saúde enfrentam com a alta competitividade do mercado, que
exige do profissional atualização e capacitação. Outro aspec-
to abordado foi a sobrecarga de trabalho e o baixo salário
pago, levando-os a assumir mais de um vínculo empregatício,
bem como plantões e prestação de serviço particular para
terceiros, indo na contramão das demais categorias que lu-
tam pela redução da carga horária de trabalho. Consequente-
mente, essa situação pode comprometer o desempenho do
profissional de saúde, como exigir dele a multiplicidade de
papéis, como atuação na área hospitalar, consultório, clíni-
cas, atendimento em domicílio, docência, deixando-o vulnerá-
vel ao desconforto psicológico e suscetível a algumas doen-
ças, como burnout ou desgaste de origem profissional.

O profissional de saúde tem como objetivos curar, cuidar
e amenizar o sofrimento e a dor. Com o avanço das descober-
tas genéticas e tecnológicas, vivemos o momento de estabe-
lecimento de práticas e procedimentos como transplantes,
cultura de tecidos, correção de defeitos embrionários e uso
de células-tronco, que estão a serviço da melhora da qualida-
de de vida. Porém, a morte é um acontecimento que todos têm
de viver. Assim, há que existir, por parte dos profissionais e
do sistema de saúde, ações que possam minimizar ou corrigir

algumas das circunstâncias que tornam essas pessoas (profis-
sionais, pacientes e familiares) especialmente vulneráveis.
Cabe ao campo da saúde pública contribuir para o planejamen-
to de serviços e sistemas de saúde que contemplem a ques-
tão do cuidado no fim da vida, assim como formular e contri-
buir para a implementação de políticas que ofereçam suporte
aos cuidadores de pessoas em fase terminal.

Pela experiência profissional das autoras, observa-se que
a morte não é um fracasso, mas uma realidade que desperta,
que oportuniza a tomada de consciência de valores e que
ensina, no momento de provações e do luto, as pessoas a se
tornarem mais humanas e sensibilizadas pelo sofrimento
alheio. Quanto aos familiares, há necessidade de dar um lugar
a eles, que existam espaços que possam chegar a qualquer
hora e serem acolhidos no serviço hospitalar, onde tenham a
possibilidade de se reunir e lhes sejam oferecidos momentos
de acolhimento às angústias.

Contudo, em relação à doação de órgãos, os familiares
têm de enfrentar uma árdua tarefa: sofrer com o desgosto da
perda, tomar uma atitude perante a doação de órgãos e, ao
mesmo tempo, preparar o ritual do luto. Nesse caso, poderão
receber apoio se forem acompanhados pelas equipes de
profissionais da saúde que prestam assistência a essas famí-
lias, permitindo-lhes superar as dúvidas e receios que envol-
vem a doação de órgãos.

É importante destacar, neste momento, a Política Nacional
de Humanização, fomentada pelo Ministério da Saúde, que
orientou os esforços pela valorização dos sujeitos envolvi-
dos no processo de produção de saúde (profissionais, gesto-
res e usuários), entendendo que estados, municípios e servi-
ços de saúde estão implantando práticas de humanização nas
ações de atenção e gestão6. Nesse sentido, percebe-se que a
valorização desses sujeitos deve estar atrelada à formação de
recursos humanos para a área da saúde. Assim, em relação à
terminalidade da vida, há necessidade de esforços na forma-
ção dos profissionais da saúde a fim de que se sintam capaci-
tados para escutar e amparar as famílias no momento de en-
frentamento da morte.

A FAMÍLIA E A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

Tomar uma decisão na vida significa se posicionar peran-
te alguma situação ou fato. Esse é um momento em que a
pessoa pode recorrer a uma série de subterfúgios para se ver
livre de uma situação constrangedora ou, então, subsidiada
por conceitos e valores adquiridos na vivência social, emitir a
decisão.

Decidir sobre doação de órgãos diante da notícia de mor-
te pode ser uma situação muito difícil para aqueles que ainda
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não atribuíram significados em sua consciência sobre ques-
tões referentes a morte, perda, terminalidade, imortalidade,
espiritualidade, e doação de órgãos para transplantes. O exer-
cício de atribuir significados, elaborar conceitos ou formar
opinião sobre alguma questão pode ser desenvolvido a partir
de informações, crenças, valores, reflexões e da própria vivên-
cia social construída historicamente na vida cotidiana em uma
complexa interação entre os aspectos psicológicos, físicos,
sociais e ambientais da condição humana.

A doação de órgãos para transplantes é um processo que
permite à pessoa, na condição de cidadã, contribuir para a
realização de um dos procedimentos médico-hospitalares, o
transplante de órgãos. No caso da autorização familiar para
retirada de órgãos e tecidos, a família tem o poder de cooperar
na promoção de saúde às pessoas que estão vivendo em
situação de risco de morte à espera por um transplante de
órgãos. Portanto, sem o consentimento familiar para a retira-
da de órgãos e tecidos não é possível a medicina promover a
saúde por meio do transplante. Sabe-se, também, que não
depende apenas da população a efetivação do transplante de
órgãos, pois é preciso observar que existe a necessidade de
um trabalho de estruturação dos estabelecimentos de saúde
para efetivação da captação e transplante de órgãos.

Com o consentimento de retirada de órgãos e tecidos, o ho-
mem é capaz de ajudar o próximo, talvez por um ato de altruísmo,
e contribuir com a qualidade de vida alheia. A ajuda ao próximo
é percebida como sinônimo de solidariedade, caracterizando
as disposições do ser humano em se dedicar aos outros. A
maioria das famílias atendidas pela Comissão de Transplantes
da Santa Casa de Franca justifica o consentimento para retira-
da de órgãos como uma forma de colaborar com o próximo.

Bendassolli7 estudou 192 estudantes de uma universida-
de pública do Estado de São Paulo, levantando as razões de
as pessoas doarem seus órgãos para transplante e a relação
entre a doação de órgãos, o medo da morte e a religião. A doação
foi associada a: desejo de continuar a vida do outro, reapro-
veitamento dos órgãos, dar qualidade de vida aos que ne-
cessitam de um transplante, e inutilidade do corpo após a
morte. A não-doação foi associada a crítica à lei dos transplan-
tes e ao sistema de saúde brasileiro, e a razões bioéticas, como
receio de morte premeditada e contrabando de órgãos. Nesse
relato de caso não foi encontrada relação significativa entre
religião e doação de órgãos.8

Percebe-se, também, que algumas famílias possuem opi-
nião formada sobre a doação de órgãos, facilitando o proces-
so de decisão sobre essa questão. Assim, é importante ob-
servar que as campanhas na mídia podem propiciar a discus-
são do assunto entre familiares, amigos e colegas de traba-
lho, e auxiliar na formação de opinião.

A notícia de morte de um parente é algo que a família
nunca espera ouvir. Quando a morte acontece de forma brus-
ca, o impacto da notícia sobre os familiares é evidente. No
entanto, nos casos em que a família estava ciente de que o
falecido se encontrava sem prognóstico ou sem resposta ao
tratamento, o impacto da notícia de morte talvez seja mais
atenuado.

O fato é que a morte incide na vida das pessoas em diver-
sas idades, e pode ser interpretada por familiares e colaterais
de distintas maneiras: como um processo natural e lógico do
ciclo da vida familiar; como uma tragédia humana como o
“golpe do destino”; ou então apreendida como um alívio para
os membros da família diante do sofrimento. O diferencial
nessas interpretações é a reação diante da morte, embasada
por questões como valores, crenças, cultura e religião.

Mesmo sabendo que a morte é certa e inevitável, a maio-
ria das famílias atendidas pela Comissão de Transplantes
deixa transparecer a surpresa diante do momento da finitude
humana. Assim, diante do diagnóstico de morte a família ex-
perimenta e vivencia uma série de sentimentos proporciona-
dos pela perda, e também, nesse momento, é levada a decidir
sobre a retirada de órgãos e tecidos para transplantes.7

É notório também, no momento do atendimento à família
de potenciais doadores de órgãos e tecidos, que cada família
apresenta um fator determinante para a tomada de decisão
sobre a doação. Nesse sentido, é relevante avaliar que os as-
pectos que determinam a resposta são variados, como a ques-
tão da ajuda ao próximo, a desconfiança de certo relaxamento
no tratamento por saber de que se trata de um doador de
órgãos, a incompreensão do diagnóstico de morte encefálica
e a falta de informação sobre a opinião do falecido, entre
outros. Quando percebidos durante a entrevista familiar, o
profissional pode trabalhar esses fatores de forma a sanar as
dúvidas apresentadas e contribuir para que a decisão da fa-
mília seja elaborada de forma consciente.

Outro aspecto importante no processo de entrevista fa-
miliar, quando oferece suporte na tomada de decisão, é a con-
fiança na equipe hospitalar. O estabelecimento de uma rela-
ção de confiança e de ajuda da equipe de profissionais do
hospital para com a família é imprescindível para a credibili-
dade dos serviços. Alguns fatores podem influenciar essa
relação de confiança no apoio aos familiares de forma positi-
va ou negativa: clareza do protocolo de atendimento no hos-
pital, espaço físico adequado para a recepção da família, aco-
lhimento aos usuários do serviço hospitalar bem como de
seus familiares, além de outros aspectos conforme a criativi-
dade do hospital em relação às ações voltadas para a humani-
zação do atendimento.
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O relacionamento e a comunicação dos profissionais da
saúde com os familiares precisam ser estimulados, pois, em ge-
ral, observa-se que o foco da assistência desses profissionais é
o amparo às necessidades do doente. No entanto, o doente não
é o único a sofrer com a doença e com a hospitalização, pois os
familiares e as outras pessoas envolvidas diretamente com o
doente compartilham a angústia, o medo e o sofrimento desse
momento. Sendo assim, é importante que o profissional da
saúde dispense atenção aos familiares, com o objetivo de facili-
tar o enfrentamento dessa nova experiência, a hospitalização.

Em relação aos familiares de potenciais doadores de ór-
gãos, torna-se necessário aos profissionais da saúde o conhe-
cimento do modo de ser e de perceber da família sobre as
questões que envolvem a doação de órgãos, pois só assim
poderão oferecer acolhimento aos anseios, dúvidas e esclare-
cimentos diversos que poderão ser apresentados nessa rela-
ção de confiança.

Olhar para a doação de órgãos compreende enxergar ques-
tões que envolvem essa temática e se esbarram no cotidiano
do trabalho, não no sentido de apenas tomar conhecimento,
mas no sentido de despertar o envolvimento, de agir compro-
metidamente e de propor ações que contemplem a viabiliza-
ção da doação com propósito ético, eficaz, dando valor à
atitude familiar desprendida de algo material a seu benefício.
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