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UMA DOR FORTE NO PEITO.  

UM DIAGNÓSTICO PRECISO.

UMA INTERVENÇÃO FEITA POR 

 UMA EQUIPE DEDICADA.

E,  HOJE,  UM CORAÇÃO BATENDO 

 PERFEITAMENTE AQUI DENTRO  

PARA APROVEITAR A VIDA LÁ FORA.

 TUDO ISSO NUM SÓ HCor.

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

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

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

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

Oferecemos aos nossos pacientes modernas tecnologias e carinho de sobra.
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Siga-nos nas redes sociais.

 www.hcor.com.br
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EDITORIAL

No universo da literatura científica há a constante preocupação com o ineditismo e a qualidade 
científica para que as revistas científicas da área da saúde tragam informações relevantes para a 
ciência, e não somente isto, mas, modificações de condutas clínicas que auxiliem os profissionais a 
melhorarem a qualidade de vida dos pacientes. 

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo traz nesta 
edição conteúdo compatível com a tendência da literatura científica mundial em saúde, e com 
foco na cardiologia e a assistência profissional multidisciplinar, que é o entendimento atual sobre a 
terapêutica holística na saúde de interesse ao meio acadêmico, assistencialista e para a pesquisa. 
Nesta edição são apresentados sete artigos, dos quais três artigos originais, três revisões de literatura 
e dois relatos de casos.

A temática desta edição aborda a avaliação da mortalidade após o transplante cardíaco baseado 
em fatores relacionados ao doador e que possam ser fatores preditivos de diagnóstico, mostrando 
que os resultados da população estudada no Brasil têm resultados diferentes e distintos da população 
dos Estados Unidos da América.

Outra temática abordada nesta edição está relacionada aos exames complementares no diagnóstico 
das coronariopatias avaliando a eficácia diagnóstica da Angiotomografia Coronariana quando 
comparada com a Cineangiocoronariografia com resultados significativos em lesões moderadas e 
severas, e também na ausência de lesões. Em uma revisão não sistemática os autores apresentaram 
informações sobre a acurácia da curva do pulso de oxigênio no teste cardiopulmonar como um dos 
critérios úteis no diagnóstico da doença coronariana de maior gravidade.

Dentro da multidisciplinaridade de temas peculiar do Suplemento da Revista da SOCESP, o 
tema endocardite infecciosa foi abordado com enfoque na relação da microbiota periodontal bucal, 
especificamente pelo Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), em indivíduos internados em 
Unidade de Terapia Intensiva e não encontraram relação entre a microbiota bucal e a endocardite 
infecciosa na população estudada possivelmente devido a casuística baixa, mas reforçam a importância 
do diagnóstico e monitoramento das infecções bucais nesta população.

Ainda na abordagem multidisciplinar, a área de Fisioterapia faz um alerta para as políticas públicas 
e suplementares de saúde nacional em uma revisão de literatura, sobre a relevância da reabilitação 
cardiovascular e a efetiva realização do exercício físico em indivíduos com Doença Arterial Crônica. Na 
área de Enfermagem aspectos práticos do cotidiano no atendimento a indivíduos com cardiopatias 
relacionados às falhas na técnica de medida de pressão arterial são trazidos a tona através de uma 
revisão de literatura, reforçando a necessidade do desenvolvimento de estudos de intervenção que 
possam promover o conhecimento teórico-prático dos profissionais da área de cardiologia.

Por fim, dois relatos de casos clínicos de situações que merecem a atenção do clínico e da equipe 
multidisciplinar em cardiologia são ricamente descritos, apresentando as condições de cardiomiopatia 
periparto associada à síndrome do QT longo e um caso raro de endocardiomiofibrose de ventrículo 
em indivíduo idoso.

Cabe aqui um agradecimento especial aos autores e corpo editorial pela produção desta edição 
pelos temas apresentados e desejamos uma boa leitura aos profissionais da área da cardiologia.

Paulo Sérgio da Silva Santos
Frederico Buhatem Medeiros

Diretoria do Departamento de Odontologia
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AVALIAÇÃO DE UMA COORTE DE TRANSPLANTE 
CARDÍACO POR ESCORE RELACIONADO AO DOADOR

 ASSESSMENT OF A HEART TRANSPLANTATION COHORT USING A DONOR-
RELATED SCORING SYSTEM

RESUMO
Introdução: Existem poucos sistemas de avaliação de mortalidade após transplante 

cardíaco (TC) que se baseiem em fatores relacionados com o doador e que sejam capa-
zes de predizer o prognóstico. Identificar características dos doadores que têm impacto 
na sobrevida depois do TC pode contribuir para melhorar os resultados e a alocação 
de órgãos. Aplicamos um sistema de avaliação americano para predizer a mortalidade 
pós-TC em uma coorte brasileira. Objetivo: Avaliar um escore americano como preditor 
de mortalidade depois de TC em uma coorte brasileira. Métodos: Análise de uma base 
de dados de um centro de TC brasileiro de 2013 a 2015. Foram avaliadas quatro caracte-
rísticas dos doadores: tempo de isquemia, idade do doador, discordância racial doador/
receptor e a função renal do doador. A sobrevida foi estimada pelo teste de log-rank em 
faixas de pontuação pré-determinadas. Resultados: Foram 110 doadores, 89% homens 
e 62% brancos. A principal causa de morte foi trauma (66,6%). Os doadores tinham em 
média 29,8 anos, 18,6 de relação Nitrogênio da ureia sanguínea / Creatinina, 175 minutos 
de tempo de isquemia e 42% de discordância racial com o receptor. Não houve diferença 
de sobrevida entre as faixas de pontuação. Conclusão: Apesar de preditor de mortalidade 
após transplante cardíaco em uma população americana, esse escore não foi útil para 
uma coorte de transplante brasileira. As diferenças, inclusive a alta taxa de miscigenação 
pode ser uma explicação para esses achados.

Descritores: Transplante; Transplante de Coração; Doadores.

ABSTRACT
Introduction: There are few  systems to assess mortality after heart transplantation 

(CT) that are based on donor-related factors and can predict prognosis. Identifying donor 
characteristics that impact post-CT survival can contribute to improved outcomes and organ 
allocation. We applied a US evaluation system to predict mortality after CT in a Brazilian 
cohort. Objective: To evaluate an American score as a predictor of mortality following CT in 
a Brazilian cohort. Method: Database analysis of a Brazilian CT center from 2013 to 2015. 
Four donor characteristics were evaluated: ischemia time, donor age, donor-recipient race 
mismatch, and donor renal function. Survival was estimated by the log-rank test in prede-
termined score ranges. Results: There were 110 donors, 89% male and 62% white. The 
main cause of death was trauma (66.6%). Donors had a mean age of 29.8 years, a mean 
blood urea nitrogen / creatinine ratio of 18.6, a mean ischemia time of 175 minutes, and race 
mismatch with the recipient of 42%. There was no difference in survival between the score 
ranges. Conclusion: Although it was a predictor of mortality after cardiac transplantation in an 
American population, this score was not useful for a Brazilian transplant cohort. Differences, 
including the high rate of miscegenation, may explain these findings.

Keywords: Transplantion; Heart Transplantion; Donors.
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INTRODUÇÃO 
A Insuficiência cardíaca (IC) é uma doença grave e de 

grande prevalência, afetando atualmente mais de 23 milhões 
de pessoas no mundo.1 Nas últimas décadas, graças ao 
aumento da expectativa de vida da população e a melhora 

no tratamento de doenças cardiovasculares é esperado 
que um número cada vez maior de pessoas desenvolva IC.2 

O transplante cardíaco (TC) é o tratamento padrão-ouro 
na fase avançada da doença. Entretanto, o número de órgãos 
disponíveis ainda é pequeno quando comparado ao número 



288

de pacientes que precisam do procedimento. Dados da Asso-
ciação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) estimam que 
seria necessário um aumento de 4,34 vezes o número de TC 
no Brasil para atender a demanda.3 Dispositivos de assistência 
ventricular de destino, são opções emergentes no tratamento 
desses pacientes, mas têm custos elevados o que os torna 
frequentemente inacessíveis para a maior parte da população 
brasileira. Nesse cenário, é fundamental estabelecer um uso 
racional dos órgãos doados, alocando-os em receptores nos 
quais o procedimento tem maior chance de sucesso. 

Com esse intuito, alguns estudos buscaram avaliar carac-
terísticas dos receptores que apresentam impacto prognóstico 
após o transplante e isso possibilitou a criação de escores 
de avaliação do receptor.4,5 

Por outro lado, existem poucas avaliações de mortalidade 
após transplante cardíaco baseadas em fatores relacio-
nados ao doador. Dessa maneira, desenvolver um escore 
que avalie características do doador determinantes para o 
sucesso do procedimento pode ajudar substancialmente 
na seleção de órgãos.5,6 

Com esse objetivo, foi criado em 2012 um escore ame-
ricano para avaliação de doadores de coração. Esse escore 
demonstrou grande poder prognóstico ao discriminar, a partir 
de quatro características relacionadas ao doador, a mortali-
dade de receptores de TC.7 

No Brasil, extrapola-se o uso desses sistemas de avalia-
ção, mas não existem estudos que validem esses escores 
em nossa população.

O objetivo desse trabalho é avaliar a aplicabilidade de 
um escore americano como preditor de mortalidade após 
TC em uma coorte brasileira.

MÉTODOS 
Foi analisada uma base de dados de 110 doadores 

de coração de um centro brasileiro de TC no período de 
2013 a 2015. Esses doadores foram pontuados de acordo 
com um escore de avaliação americano composto por 
quatro variáveis que se mostraram fortemente associadas 
à mortalidade do receptor: tempo de isquemia, idade do 
doador, discordância racial doador/receptor e a função renal 
do doador representada por BUN (blood urea nitrogen)/
creatinina. O tempo de isquemia, definido em minutos, 
envolveu o momento de clampeamento da aorta no doador, 
até a reperfusão do coração no receptor, após o implante. A 
idade do doador foi definida em anos, conforme a informação 
gerada pela OPO responsável pela oferta dos doadores. 
Em relação às raças, foram definidas como x,y,z havendo 
mismatch quando não ocorreu compatibilidade. A relação 
BUN/Creatinina foi estabelecida a partir da uréia e creatinina 
(em mg/dL) no dia do explante, convertida a BUN após divi-
são por 2,14. A relação foi considerada alterada quando >30, 
pois no estudo americano, esse grupo de pacientes apresen-
tou aumento da mortalidade em um ano quando comparado 
àqueles com relação <30. Cada resultado dessas variáveis 
gerou uma pontuação que somada definiu a pontuação 
final do doador. De acordo com o esse valor, o doador 
foi alocado em uma das faixas de pontuação (Tabela 1). 
A sobrevida do receptor após o transplante foi estimada 
para cada uma dessas faixas usando o long-rank test.7 

RESULTADOS
Foram analisados 110 doadores do banco de dados do 

hospital do coração (INCOR) no período de 2013 a 2015 
dos quais 89% homens e 62% brancos. A principal causa de 
morte encefálica foi trauma (66,6%) seguida de hemorragia 
subaracnoide e acidente vascular encefálico hemorrágico 
(23%) o que não diferencia da maioria das causas encontra-
das na literatura. Os doadores tinham em média 29,8 anos, 
considerados, portanto, doadores jovens. Em nossos achados 
apenas um doador tinha idade de 50 anos, o que dificulta a 
comparação dessa variável como fator de mau prognóstico. 

A medida da concentração de ureia no sangue total, 
no soro ou no plasma é conhecida como nitrogênio ureico 
sanguíneo ou BUN (Blood Urea Nitrogen). Em nosso trabalho 
usamos a relação BUN/creatinina onde o BUN foi calculado 
através da divisão do valor da ureia pela constante 2,14 e 
definida como alterada valores da relação BUN/creatinina 
maiores que 30. A  média da relação encontrada foi 18,6 o 
que não foi relacionado a maior mortalidade tendo em vista 
que a literatura reforça que apenas relações maiores que 
30 são preditores de elevação de mortalidade. Nossa maior 
relação BUN/creatinina foi de 71, em um doador de 22 anos.

O tempo médio de isquemia foi de 175 minutos. Existe 
uma forte correlação entre o tempo de isquemia e a sobrevida 
em um ano. Tempos de isquemia maiores que 480 minutos 
estão associados à aumento de 16,6% de mortalidade em 
relação a tempos menores, de até 120 minutos.7 O tempo de 
isquemia da coorte brasileira foi menor que da americana, 
porém, essa diferença não teve impacto na sobrevida.  

A discordância racial foi uma variável importante encontra-
do na coorte americana onde doadores discordantes tiveram 
uma mortalidade de 15,8% em comparação com 14,1% para 
pacientes pareados (p 0,004).7 Em nosso estudo 42% dos 
doares tinham discordância racial com o receptor, demons-
trando que o Brasil é um país de elevada miscigenação.

A prevalência de acordo com as faixas de pontuação 
do escore foi de 30,6% para 0-2 pontos, 53,15% para 3-5 
pontos, 14,4% para 6-8 pontos e 0.9% para 9-15 pontos. Não 
houve diferença de sobrevida entre as faixas (0-2 pontos: 
669 dias, 3-5 pontos: 634 dias, 6-8 pontos: 527 dias e 9-15 
pontos: 662 dias; p 0,78) (Figura 1).

Contudo, os itens que mais pontuaram no escore america-
no e que, portanto, tiveram maior correlação com a mortalidade 

Tabela 1. Escore aplicado nos doadores de coração.

Variável Pontuação
Tempo de isquemia
< 2 horas 1
2 – 3.9 horas 2
4 – 5.9 horas 3
6 – 7.9 horas 4
8 horas ou mais 5
Idade do doador
Menos de 40 anos 0
40-49 anos 3
50 anos ou mais 5
Mismatch de raça entre o doador e o receptor 2
Relação BUN/creatinina > ou = 30 3
Faixas de pontuação 0-2 3-5 6-8 9-15
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(relação BUN/creatinina maior que 30; idade do doador maior 
que 50 anos e tempo de isquemia maior que 480 minutos) não 
foram evidenciados em nossa coorte. A maioria dos nossos 
pacientes obtiveram pontuação entre 3-5 pontos. A realidade 
dos doadores brasileiros é diferente dos doadores americanos. 
No Brasil a grande maioria é jovem, previamente hígidos, com 
função renal boa, e não apresentamos grandes tempos de 
isquemia pois as captações a distância são poucas. O maior 
tempo de isquemia encontrado foi de 306 minutos. Esses 
achados corroboram a necessidade de desenvolver um escore 
voltado para a realidade brasileira.  

maioria dos pacientes das duas coortes esteve classificado 
na mesma faixa de pontuação entre 3-5 pontos, entretanto, 
em nossos resultados o escore não foi capaz de discriminar 
a sobrevida do receptor.  

A primeira variável analisada foi a idade do doador. A 
importância dessa variável está de acordo com o resultado 
de diversos estudos que mostraram que quanto maior a idade 
do doador, pior o resultado do transplante e a maior a chance 
de desenvolver doença vascular do enxerto.5,8 

A segunda variável foi o tempo de isquemia, também bem 
estabelecida na literatura como importante fator prognóstico. 
Existem dados que sugerem que o tempo de isquemia tenha 
importância maior em receptores de idade mais avançada, 
onde o aumento do tempo de isquemia leva a resultados 
piores que em receptores mais jovens.8,9

A média de idade dos doadores e o tempo médio de 
isquemia da coorte americana foi de 31,3 anos e 186 minutos, 
respectivamente, um pouco maior que dos doadores da 
coorte brasileira 29,8 anos e 175 minutos, o que acreditamos 
não ser suficiente para explicar a diferença nos resultados.

O terceiro item avalia a relação BUN/creatinina do doador 
que parece muito menos provável de refletir a qualidade do 
coração do doador, do que por exemplo, variáveis ecocardio-
gráficas do coração do doador (função ventricular, espessura de 
parede).8 Assim como em nosso estudo, a maioria dos pacientes 
na coorte americana apresentou relação BUN/creatinina<30.7

Por fim, o último item considerado diz respeito ao mismatch 
de raça entre o doador e o receptor, e foi mais frequente na 
coorte brasileira. A classificação racial em países de impor-
tante miscigenação, onde existe uma grande heterogeneidade 
genética como o Brasil é complexa. Estudos mostram uma 
baixa correlação entre aparência física (características mor-
fológicas) e genéticas. Em um grupo de homens brasileiros 
autodenominados brancos, de diferentes regiões do país, a 
linhagem patriarca, analisada pelo cromossomo Y demonstrou 
origem majoritariamente europeia. Já a avaliação da linhagem 
matriarca pelo DNA mitocondrial, demonstrou influência 
indígena em 33% e africana em 28%, refletindo a história 
da colonização do país.10 Dessa forma, é difícil alocar uma 
população tão miscigenada em categorias de raça definidas 
(brancos, pardos ou negros). Acreditamos que essa variável 
pode ter influenciado significativamente na perda de poder 
discriminatório desse escore na população brasileira.

Outros estudos chamam atenção para importância de 
mismatch de gênero (doador do sexo feminino e receptor do 
sexo masculino), morte encefálica por acidente vascular hemor-
rágico, história de câncer, desproporção de tamanho doador/
receptor, doses de drogas vasoativas e o tipo de cardioplegia.6,9

Em 2016 foi desenvolvido pela UNOS (United Network for 
organ sharing) um escore misto baseado em características 
do doador e do receptor que mostrou associação com a 
sobrevida após 30 dias, um ano e cinco anos do transplante. A 
associação de doador e receptor de baixo risco tem sobrevida 
estimada de 83% em cinco anos. Na combinação de doadores 
e receptores de alto risco, a sobrevida estimada cai para 49% 
em cinco anos. No espectro de risco, a associação de doador 
de alto risco e receptor de baixo risco apresentou melhores 
taxas de sobrevida que a combinação oposta,5 demonstrando 
que a saúde do receptor parece ter mais influência que a do 
doador no resultado do procedimento.5,11,12 

Figura 1. Sobrevida do receptor de acordo com a pontuação no score 
do doador.

DISCUSSÃO 
Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, 

mostram que em 2017 foram realizados 380 TC no Brasil, muito 
abaixo da necessidade estimada de 1.649 transplantes. Nesse 
cenário, estabelecer um uso racional dos enxertos com crité-
rios de alocação que garantam maior chance de sucesso ao 
procedimento é fundamental. Além disso, somente 11,1% dos 
órgãos ofertados são aceitos, o que mostra um baixo nível de 
aproveitamento.3 Melhorias nas condições de manutenção do 
doador e o estabelecimento de quais fatores realmente tem 
impacto na sobrevida do receptor poderiam contribuir para 
aumentar o aproveitamento desses órgãos e o número de 
transplantes. Vários estudos foram desenvolvidos buscando 
identificar fatores prognósticos pós transplante cardíaco rela-
cionados a variáveis do doador, receptor ou ambos.4,5,7  

Em 2012 foi publicado um score chamado Heart Transplant 
Risk Donor Index (RDI) que através de quatro variáveis (idade 
do doador, tempo de isquemia, função renal e mismatch 
de raça) avalia o impacto na sobrevida do receptor após 
transplante.  Esse escore foi desenvolvido e testado em um 
coorte americana e mostrou ter bom poder discriminatório 
entre a pontuação do escore (faixa de risco do doador) e a 
sobrevida do receptor sendo, portanto, útil no processo de 
aceite e distribuição de órgãos. Cada aumento de um ponto 
no escore correspondeu ao aumento de 9% e 13 % no risco 
de mortalidade em um ano do receptor no corte de derivação 
e validação do score, respectivamente. O aumento da pon-
tuação do escore também foi relacionado à pior sobrevida 
no seguimento de cinco anos.7

Nosso trabalho testou esse mesmo escore em uma coorte 
brasileira. Quando avaliados em relação às quatro variáveis a 
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Atualmente, vem sendo revisto o processo de avaliação 
de doadores. Uma publicação recente mostrou que o uso de 
órgãos considerados de risco pode ter resultados melhores do 
que manter o paciente em fila de transplante, especialmente 
em receptores em situação de prioridade. Nesse contexto, 
de acordo com o estado de saúde do receptor pode ser 
considerado o uso de enxertos de doadores com história de 
hipertensão, diabetes, uso de drogas, janela imunológica para 
hepatite C, após parada cardiocirculatória e com disfunção 
ventricular provavelmente causada pelas alterações inerentes 
à morte cerebral.8,13

CONCLUSÃO 
Apesar de ter se mostrado um forte preditor de mor-

talidade após transplante de coração em uma população 
americana, esse escore não foi útil para uma coorte de 
transplante brasileira. Diferenças incluindo a dificuldade em 

caracterizar mismatch racial pela alta taxa de miscigenação 
pode ter contribuído para esses achados e apontam para a 
necessidade de desenvolver novos sistemas de avaliação 
voltado para a realidade brasileira.

Além disso, a literatura vem demonstrando que a saúde 
do receptor parece ser mais importante para o sucesso do 
transplante que a do doador.5,11,12 Portanto, novas reflexões 
devem ser realizadas para determinar quais critérios realmente 
devem ser utilizados na avaliação do coração do doador, 
otimizando assim o aproveitamento de órgãos e aumentando 
o número de TCs.
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CORRELAÇÃO ENTRE AS LESÕES CORONARIANAS 
DIAGNOSTICADAS PELA ANGIOTOMOGRAFIA E AS 

DIAGNOSTICADAS PELO MÉTODO VISUAL 
DA CINEANGIOCORONARIOGRAFIA

CORRELATION BETWEEN CORONARY INJURIES DIAGNOSED BY MULTISLICE CT 
CORONARY ANGIOGRAPHY AND DIAGNOSED BY VISIBLE 

CORONARY CINEANGIOGRAPHY METHOD

RESUMO
Objetivo: Avaliar a eficácia diagnóstica da angiotomografia coronariana (AC) comparada 

com a cineangiocoronariografia (CAT). Material e Métodos: Foram avaliados retrospecti-
vamente 146 pacientes submetidos a AC e CAT com angiografia coronariana quantitativa 
(ACQ), com intervalo médio de um mês entre os exames. O estudo foi realizado no Hospital 
Cardiológico Costantini. Foram avaliados os fatores de risco da amostra, a localização das 
lesões e o grau de severidade da obstrução coronariana nos grandes vasos (TCE, DA, 
CX e CD). Os resultados dos métodos diagnósticos foram comparados pelo coeficiente 
de correlação de Pearson. A partir dos achados positivos foi realizada a avaliação de 
correlação entre os métodos perante a severidade das lesões. Resultados: A amostra foi 
composta predominantemente por homens (73,97%), sendo a hipertensão arterial (HAS) 
(71,91%) o fator de risco mais frequente. A artéria mais acometida foi a DA. Quanto ao 
grau de severidade das lesões, os resultados foram os seguintes na comparação entre 
AC e CAT: lesões discretas com correlação r = 0,23; moderadas com r = 0,53 e severas 
com r = 0,70. Na comparação entre AC e ACQ: lesões discretas com correlação r = 0,45; 
moderadas com r = 0,70 e severas com r = 0,67. Conclusão: A AC apresentou moderada 
com ACQ e CAT em lesões moderadas e severas, e forte correlação na ausência de lesões 
quando comparada com ACQ.

Descritores: Angiografia; Angiografia Digital; Angiografia Coronária; Angiografia por 
Ressonância Magnética; Angiografia por Tomografia Computadorizada. 

ABSTRACT
Objective: To evaluate the diagnostic efficacy of multislice CT coronary angiotomogra-

phy compared with coronary cineangiography. Material and Methods: We retrospectively 
evaluated 146 patients submitted to MSCT and CA with quantitative coronary angiography 
(QCA), with a mean interval of one month between the exams. The study was carried out at 
the Costantini Cardiology Hospital. The risk factors for the sample, the location of the lesions 
and the degree of severity of the coronary obstruction in the large vessels (LCT, AD, CX 
and RC).The results of the diagnostic methods were compared using Pearson correlation 
coefficient. From the positive findings, a correlation evaluation was performed between the 
methods for the severity of the lesions. Results: The sample consisted predominantly of 
men (73.97%), and hypertension (SAH) (71.91%) was the most frequent risk factor. The most 
affected artery was AD. Regarding the degree of severity of the lesions, the results were as 
follows in the comparison between MSCT and CA: mild lesions with correlation r = 0.23, 
moderate with r = 0.53 and severe with r = 0.70. In the comparison between MSCT and 
QCA: mild lesions with correlation r = 0.45, moderate with r = 0.70 and severe with r = 0.67. 
Conclusion: MSCT showed moderate correlation with QCA and CA in moderate and severe 
lesions, and a strong correlation in the absence of lesions when compared with QCA.

Keywords: Angiograpy; Angiography, Digital Subtraction; Coronary Angiograpy; Magnetic 
Resonance Angiograpy; Computed Tomography Angiography.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 

doenças cardiovasculares constituem a principal causa de 
morte no mundo.1 Nos Estados Unidos (EUA) e em outros 
países ocidentais a doença arterial coronariana (DAC) é a 
principal responsável por este cenário mórbido e incapa-
citante.2 O diagnóstico de DAC é confirmado por meio do 
exame de cineangiocoronariografia, sendo este indicado 
quando há suspeita de estenose coronariana em pacientes 
portadores de fatores de riscos e/ou que apresentem sinais 
de isquemia miocárdica em exames funcionais.2 Trata-se de 
um exame invasivo com baixa incidência de complicações, 
que no entanto podem ocorrer. Dentre as complicações 
mais frequentes estão o infarto agudo do miocárdio (IAM) e 
o acidente vascular cerebral (AVC).2

Buscando minimizar as complicações que podem ocorrer 
durante o diagnóstico, a angiotomografia coronariana surge 
como alternativa não invasiva para detecção e ou exclusão 
de DAC. Diferentemente dos métodos funcionais, este é 
capaz de visualizar as artérias coronárias à semelhança da 
cineangiocoronariografia.3 

No entanto, os primeiros estudos publicados com a an-
giotomografia coronariana obtidos por meio de tomógrafo de 
quatro, oito e 16 detectores mostravam limitações importantes 
do método devido à baixa nitidez das imagens adquiridas e 
dificuldades na análise dos segmentos coronarianos distais, 
principalmente nos ramos coronarianos com um diâmetro de 
pelo menos 2 mm.4 A melhora na resolução espacial e tempo-
ral, gerando 40 fatias por rotação e cobrindo a totalidade do 
volume do coração em 8 a 9 segundos,5 obtida com o advento 
de tomógrafo de 40 detectores, possibilitou a análise mais 
fidedigna de todo território coronariano, incluindo os segmentos 
coronarianos médios e distais. Este avanço na resolução da 
imagem impulsionou a utilização do exame na prática clínica. 

A angiotomografia coronariana (AC) de 16 detectores 
demonstra identificação precisa das lesões coronarianas 
significativas (>50% de estenose) em vasos de 1,5 a 2 mm, 
com sensibilidades e especificidades relatadas variando de 
82% a 95% e de 82% a 98%, respectivamente.6 As observações 
de Raff et al.7 mostram que a AC de 40 detectores delineia 
com precisão a presença ou ausência de lesões significati-
vas no interior da totalidade das artérias coronarianas num 
amplo espectro de pacientes. Segundo a SCOT-HEART,8 
a AC, aumentou a identificação de lesões ateroscleróticas 
obstrutivas e não-obstrutivas, proporcionando mudanças 
nos tratamentos preventivos, sugerindo uma tendência de 
redução nos eventos coronarianos.

Porém, artefatos de movimento e calcificações coro-
narianas graves ainda são considerados limitações para a 
avaliação confiável de todos os segmentos coronarianos. 
Os depósitos de cálcio encontrados podem ser responsáveis 
por falso-negativos e falsos-positivos,9 ou ainda classificar 
de forma inadequada a lesão quanto a sua severidade. Além 
disso, pacientes com escores de cálcio maior que 400, índice 
de massa corporal maior que 30 kg/m² e frequência cardíaca 
maior que 70 batimentos por minuto permaneceram como 
um desafio diagnóstico.

Sendo assim, surge o objetivo deste trabalho que é com-
parar e/ou correlacionar os resultados obtidos pela AC com os 

da cineangiocoronariografia, método considerado padrão ouro 
para diagnóstico de DAC, quanto a severidade das lesões.

OBJETIVO GERAL
Avaliar a correlação entre as lesões diagnosticadas pela 

Angiotomografia Coronariana (AC) e as diagnosticadas pelo 
método visual da Cineangiocoronariografia (CAT). 

OBJETIVO ESPECÍFICO
Avaliar a correlação entre as lesões diagnosticadas pela 

Angiotomografia Coronariana (AC) e as diagnosticadas pelo 
método de Angiografia Coronariana Quantitativa (ACQ). 

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo retrospectivo, pacientes atendidos pelo serviço 

de Angiotomografia Coronária do Hospital Cardiológico Cos-
tantini (HCC) no período de janeiro a dezembro de 2014 que 
realizaram Angiotomografia Coronariana e Cineangiocoro-
nariografia, nesta ordem, com intervalo máximo entre os 
exames de quatro meses.

Neste estudo, o exame de AC foi realizado no aparelho 
Philips CT Brillance 64 canais com aquisição prospectiva 
acoplada ao eletrocardiograma (ECG), sendo a FC mantida 
abaixo de 65 bpm no momento do exame. Foi utilizado para 
controle da FC o Tartarato de Metoprolol, com doses de 
5-50 mg (1 a 10 ampolas). Utilizou-se a técnica helicoidal 
antes e durante a infusão endovenosa periférica de 110 ml 
de contraste iodado, hidrossolúvel e não-iônico, com recons-
truções multiplanares e tridimensionais das imagens obtidas 
com 64 detectores.

As lesões diagnosticadas foram classificadas de acordo 
com a sua severidade, em discretas (grau de obstrução 
entre 1 a 30%), moderadas (grau de obstrução entre 31% a 
69%) e severas (grau de obstrução ≥70%). Neste estudo, 
foram consideradas somente as lesões encontradas nos 
vasos principais: TCE (Tronco de Coronária Esquerda), DA 
(Descendente Anterior), CX (Circunflexa) e CD (Coronária Direita). 

A Cineangiocoronagrafia foi realizada por meio da inserção 
de cateteres via artéria femoral (utilizada neste estudo) radial ou 
braquial, que foram guiados até o coração por um equipamento 
de raios-X. Neste estudo as cineangiocoronariografias foram 
realizadas pelo aparelho Philips Xper Allura FD10. Durante o 
exame foram realizadas injeções de contraste iodado pelo 
cateter, o que possibilitou a visualização das artérias coronárias.

As lesões coronarianas diagnosticadas foram classifi-
cadas visualmente de acordo com a sua severidade, em 
discretas (grau de obstrução entre 1 a 30%), moderadas (grau 
de obstrução entre 31% a 69%) e severas (grau de obstrução 
≥70%). Neste estudo, foram consideradas somente as lesões 
encontradas nos vasos principais: TCE (Tronco de Coronária 
Esquerda), DA (Descendente Anterior), CX (Circunflexa) e 
CD (Coronária Direita).

A Angiografia Coronariana quantitativa (ACQ) foi utilizada 
para a quantificação da área de lesão obstrutiva, após a 
cineangiocoronariografia. As análises das imagens foram 
interpretadas por observadores da equipe de hemodinâmi-
ca, usando-se programa específico para quantificação de 
lesão obstrutiva coronária (CASS versão 5.7.4 da Pie Medical 
Imaging B.V., The Netherlands).
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Em todos os casos as imagens foram obtidas em di-
ferentes projeções, procurando-se sempre a melhor visão 
da lesão e das porções proximal e distal da artéria. Assim, 
pôde-se estabelecer o diâmetro de referência médio do 
vaso, a extensão da lesão, o diâmetro luminal mínimo e o 
percentual de diâmetro da estenose (diâmetro de referência 
– diâmetro luminal mínimo/diâmetro de referência x 100) pré 
e pós-procedimento. O padrão de calibração foi estabelecido 
pelo diâmetro exterior do cateter repleto de contraste.10

Para todas as lesões diagnosticadas nos vasos principais: 
TCE (Tronco de Coronária Esquerda), DA (Descendente Ante-
rior), CX (Circunflexa) e CD (Coronária Direita), foram realizados 
os cálculos de angiografia coronariana quantitativa (ACQ) 
para quantificar a severidade da lesão em: discretas (grau de 
obstrução entre 1 a 30%), moderadas (grau de obstrução entre 
31% a 69%) e severas (grau de obstrução ≥70%).

As informações foram extraídas do sistema EPACS e do 
sistema TASY do Hospital Cardiológico Costantini (HCC).  Para 
avaliação das frequências foi realizada avaliação percentual 
simples e para a avaliação da correlação entre os achados 
positivos dos métodos foi realizado o teste de correlação de 
Pearson. O coeficiente de Pearson mede o grau da correlação 
e a direção dessa correlação se positiva ou negativa entre as 
variáveis, os valores variam entre -1 e +1, onde p =1 significa 
a perfeita correlação entre elas e p = -1 perfeita correlação 
negativa. Entre os valores de p, positivo ou negativo, o p de 0 
a 0,3 indica correlação desprezível, p de 0,3 a 0,5 correlação 
fraca, p de 0,5 a 0,7 correlação moderada, p de 0,7 a 0,9 
correlação forte e p > 0,9 indica uma correlação muito forte.

RESULTADOS
Foram avaliados 146 pacientes que realizaram respec-

tivamente os exames de AC e CAT, com ΔT médio entre 
os mesmos de 30,95 dias. Destes, 108 (73,97%) eram do 
sexo masculino e 38 (26,03%) do feminino. A idade média 
foi de 64,21(±11,26) anos, sendo que 64,38% da amostra 
(n= 94) apresentavam idade ≥ a 60 anos, além disso, 105 
(71,91%) eram hipertensos (HAS), 97(66,43%) dislipidêmicos 
e 31 (21,23%) tabagistas. Os demais fatores de riscos foram 
demonstrados na Tabela 1.

A Tabela 2 apresenta a distribuição do número das 
lesões e suas frequências obtidas pelos métodos da AC/ 
CAT/ACQ, de acordo com a classificação da severidade 
das obstruções coronarianas. 

Dentre as artérias coronarianas diagnosticadas com lesão, 
a de maior frequência em ambos os métodos (Angiotomo-
grafia vs Coronariografia) foi a Descendente Anterior (DA), 
seguida pela Coronária Direita (CD) e pela Circunflexa (CX). 
Alguns pacientes apresentaram lesões em mais de uma 
artéria, conforme demonstra a Tabela 3. 

Na Figura 1, nota-se em azul o número de lesões diag-
nosticadas de acordo com o seu grau de severidade pelo 
método da AC. Em laranja a descrição do número de lesões 
de acordo com grau de severidade diagnosticadas pelo CAT. 
Em verde, o número de lesões concordantes nos dois exames 
de acordo com o grau de obstrução. Foram consideradas 
as lesões encontradas no TCE, DA, CX e CD.

Na Figura 2, nota-se em azul o número de lesões diagnos-
ticas de acordo com o seu grau de severidade pelo método 
da AC. Em bordô a descrição do número de lesões de acordo 
com grau de severidade diagnosticadas pelo ACQ. Em ver-
de, o número de lesões concordantes nos dois exames de 
acordo com o grau de obstrução e posição anatômica. Foram 
consideradas as lesões encontradas no TCE, DA, CX e CD.

Para avaliar a correlação entre os achados corretos dos 
métodos diagnósticos AC e CAT e AC e ACQ perante a 

Tabela 1. Referente a descrição de fatores de risco da amostra.

Perfil dos pacientes
Sexo masculino 108 (73,97%)
Idade ≥ a 60 anos 94 (64,38%)  
DM 35 (23,97%)
Obesidade 12 (8,21%)
Sedentarismo 25 (17,12%)
DSLP 97 (66,43%)
TAB 31 (21,23%)
HAS 105 (71,91%)
HF 27 (18,49%)

DM= Diabetes Mellitus; DSLP= Dislipidemia; TAB= Tabagismo; HF= História Familiar; 
HAS= Hipertensão Arterial Sistêmica.

Tabela 2. Resultados dos exames de AC/CAT/ACQ quanto ao nú-
mero de lesões diagnosticadas por paciente e sua severidade nos 
segmentos analisados nos diferentes métodos.

Lesões AC
Segmentos Ausente Discreta Moderada Severa

TCE 100 (68,49%) 27 (18,49%) 15 (10,27%) 4  (2,73%)
DA 21 (14,38%) 10 (6,84%) 50 (34,24%) 65 (44,52%)
CX 56 (38,35%) 15 (10,27%) 44 (30,13%) 31 (21.23%)
CD 52 (35,61%) 10 (6,84%) 45 (30,82%) 39 (26,71%)

Lesões CAT
Segmentos Ausente Discreta Moderada Severa

TCE 125 (85,61%) 9 (6,16%) 8 (5,47%) 4 (2,73%)
DA 30 (20,54%) 22 (15,06%) 35 (23,97%) 59 (40,41%)
CX 81 (55,47%) 8 (5,47%) 26 (17,80%) 31 (21,23%)
CD 64 (43,83%) 10 (6,84%) 35 (23,97%) 37 (25,34%)

Lesões ACQ
Segmentos Ausente Discreta Moderada Severa

TCE 121(82,87%) 1 (0,68%) 7 (4,79%) 17 (11,64%)
DA 33 (22,60%) 18 (12,32%) 49 (33,56%) 46 (31,50%)
CX 77 (52,73%) 11 (7,53%) 33 (22,60%) 25 (17,12%)
CD 61 (41,78%) 18 (12,32%) 42 (28,76%) 25 (17,12%)

Onde: TCE= Tronco de Coronária Esquerda; DA= Descendente Anterior; CX=Circunflexa; 
CD=Coronária Direita; AC= Angiotomografia Coronariana; CAT= Cineangiocoronariografia 
e ACQ= Angiografia Coronariana Quantitativa.

Tabela 3. Referente aos vasos acometidos por lesões.

Vasos acometidos
Por lesão AC (n) CAT (n)

TCE 46 21
DA 125 116
CX 90 65
CD 94 82
Uniarterial 21 39
Biarterial 51 45
Triarterial ou Mais 69 50

TCE= Tronco de Coronária Esquerda; DA= Descendente Anterior; CX=Circunflexa; 
CD=Coronária Direita; AC= Angiotomografia Coronariana; CAT= Cineangiocoronariografia.

CORRELAÇÃO ENTRE AS LESÕES CORONARIANAS DIAGNOSTICADAS PELA ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA E AS 
DIAGNOSTICADAS PELO MÉTODO VISUAL DA CINEANGIOCORONARIOGRAFIA
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severidade das lesões e sua respectiva posição anatômica 
(vaso) foi realizado o teste de correlação de Pearson (r). 

Nota-se uma correlação desprezível entre as lesões 
discretas, sendo fraca em TCE, quando comparada AC 
com CAT, moderada correlação para lesões moderadas em 
TCE e moderada correlação de todas as artérias quando 
comparadas as lesões severas. A Figura 3 apresenta as 
correlações entre AC e CAT.

A Figura 4 apresenta as correlações obtidas entre os mé-
todos AC e ACQ. Nota-se forte correlação nas lesões severas 
em TCE e moderada em DA, CX e CD. Nas lesões moderadas 
a correlação foi moderada em TCE e DA e forte em CX e CD.

Os grandes vasos (TCE, DA, CX e CD) foram analisados 
em conjunto comparando os resultados da AC vs CAT, sendo 
encontrada uma correlação moderada entre as lesões severas 
(r = 0,70). Quando comparados os resultados AC vs ACQ, 
foi encontrada uma correlação moderada (r = 0,70) entre as 
lesões moderadas, como demonstra a Figura 5.

Além destas análises, foram correlacionados os resulta-
dos encontrados entre os métodos na ausência das lesões, 
conforme demonstra a Tabela 4, o que reafirma o alto valor 
preditivo negativo do método da AC para DAC.

DISCUSSÃO
 Neste estudo a AC apresentou moderado desempenho 

diagnóstico para doença arterial coronária em comparação à 

Figura 1. Apresentação dos resultados comparativos entre os métodos 
AC e CAT quanto a avaliação de severidade de lesão.

Figura 4. Gráfico referente aos valores do Coeficiente de Correlação 
de Pearson de acordo com a severidade das lesões e sua posição 
anatômica/vasos (AC vs ACQ).

Figura 5. Grandes vasos (TCE, DA, CX e CD) analisados em conjunto 
(AC vs CAT e AC vs ACQ).

Figura 2. Apresentação dos resultados comparativos entre os métodos 
AC e ACQ quanto a avaliação de severidade de lesão.

Figura 3. Gráfico referente aos valores do Coeficiente de Correlação 
de Pearson de acordo com a severidade das lesões e sua posição 
anatômica/vasos (AC vs CAT).

Tabela 4. Valores dos coeficientes de Pearson nos métodos 
correlacionados.

Segmento
AC/ACQ 

Coeficiente de Correlação Pearson 
para Ausência de lesões.

TCE r =0,64
DA r =0,71
CX r =0,84
CD r =0,84
TCE/DA/CX/CD r =0,81

TCE= Tronco de Coronária Esquerda; DA= Descendente Anterior; CX=Circunflexa; 
CD=Coronária Direita.
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ACQ em lesões moderadas e severas. Além disso, demons-
trou alta correlação na ausência de lesões, confirmando seu 
alto o valor preditivo negativo (> 90%),11,12 firmando-se como 
um método confiável na exclusão de doença arterial coronária.

Estudos demonstram que a detecção de doença corona-
riana obstrutiva significativa (redução luminal > 50%) pela AC 
mostra uma boa acurácia com alta sensibilidade (82% - 99%) 
e especificidade (94% - 98%), quando comparada ao CAT. 
Nesses estudos, destaca-se o alto Valor Preditivo Negativo 
(VPN) do método (95%-99%), que é útil na exclusão da doença 
coronariana obstrutiva, tornando a AC uma excelente ferra-
menta para avaliação não invasiva das artérias coronárias.13,14

Ainda neste estudo, a AC apresentou uma fraca corre-
lação com a ACQ em lesões coronarianas discretas, e uma 
moderada correlação com lesões moderadas e severas, os 
mesmos achados foram encontrados quando comparados 
os resultados da AC / CAT, com exceção nas lesões discretas 
onde a correlação foi desprezível. Apesar de ser um exame 
não invasivo e de menor risco, o que pode representar uma 
vantagem na indicação quando comparado ao CAT, os resul-
tados deste estudo demonstram que dúvidas podem surgir 
quanto a eficácia do método para diagnosticar lesões discretas.

A avaliação da doença arterial aterosclerótica pelo 
cateterismo cardíaco, é um método que pode apresentar 
certas limitações. Entre elas por se tratar de um método 
de avaliação do luminograma do vaso, não sendo possí-
vel a visualização da parede arterial. Quando buscamos 
o início da doença ateroscleróstica, evidenciamos com 
Glagov et al.,15 que o início da aterosclerose se faz por 
uma dilatação da membrana elástica externa, ocorrendo 
um remodelamento positivo do crescimento da placa sem 
comprometimento do lúmen arterial. Quando se chega 
a um aumento de massa acima de 40%, inicia-se então 
um comprometimento luminal que se pode detectar pela 
cineangiocoronariografia. Por este motivo placas vulne-
ráveis rasas, acabam muitas vezes podendo desenvolver 
eventos coronarianos agudos devido a ruptura de placas 
ou erosão não detectadas na cineangiocoronariografia. A 
angiotomografia coronariana é um método que permite uma 
avaliação do lúmen arterial da parede do vaso. Portanto 
lesões classificadas como discretas na AC podem ter uma 
baixa correlação com o CAT, já que este método avalia 
somente o lúmen arterial não visualizando remodelamento 
de placa positivo na fase inicial da doença aterosclerótica.

Em lesões coronarianas moderadas, quando os grandes 
vasos foram analisados isoladamente através da comparação 

AC/CAT apresentaram fraca correlação, com exceção do TCE 
em que a correlação foi moderada, e através da comparação 
AC/ACQ apresentaram moderada correlação em TCE e DA 
e forte correlação em CX e CD. Ao analisarmos em conjunto 
as lesões moderadas nos grandes vasos, apresentaram 
moderada correlação na comparação em ambos os métodos. 

O método apresentou sua melhor correlação dentro da 
amostra de lesões severas quando os grandes vasos foram 
comparados AC/CAT analisados em conjunto ou isolada-
mente, conforme relatado na literatura, onde estudos atuais 
demonstram que os resultados dessa técnica apresentam 
excelente correlação com a cineangiocoronariografia, quando 
a lesão obstrutiva é > 50%, com sensibilidade > 80% e 
especificidade > 90%.11,12   O mesmo grupo de lesões foi 
analisado através da comparação AC/ACQ apresentando 
moderada correlação em conjunto ou isoladamente com 
exceção do TCE onde a correlação foi forte. 

Além disso, quando avaliada a artéria de maior incidência 
foi notada a prevalência da artéria DA, fator que pode ser jus-
tificado por ser considerada a menos afetada por artefatos de 
movimento,16 e também apresentar geralmente um maior calibre 
(> 2,5 mm), sendo mais facilmente mensurada nas imagens 
angiográficas. A amostra foi composta predominantemente por ho-
mens, sendo a hipertensão arterial o fator de risco mais frequente.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Avaliação da Angiotomografia Coronariana e sua classi-

ficação quanto a severidade das lesões realizada por mais 
de um observador. Foram avaliados somente os resultados 
obtidos em vasos maiores.

CONCLUSÃO
A AC apresentou uma fraca correlação com a ACQ em 

lesões coronarianas discretas, e uma moderada correlação 
com lesões moderadas e severas. Quando comparados os 
resultados da AC com CAT foi observada uma correlação 
desprezível em lesões discretas e moderada nas lesões 
moderadas e lesões severas.
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ENDOCARDITE INFECCIOSA POR AGGREGATIBACTER 
ACTINOMYCETEMCOMITANS EM 

PACIENTES PREDISPOSTOS 

INFECTIVE ENDOCARDITIS BY AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS 
IN PREDISPOSED PATIENTS

RESUMO
Objetivo: A endocardite infecciosa (EI) corresponde a uma infecção microbiana do 

endocárdio com presença de coágulo de plaquetas e fibrina em seu interior. Quando é 
de origem periodontal, a Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) é a bactéria mais 
relacionada com a ocorrência dessa doença. Foi avaliada a presença de Aa em gengivites 
e periodontites de pacientes hospitalizados e sua associação na predisposição à EI. 
Métodos: Realizou-se a sondagem periodontal em 15 pacientes de um hospital de Itajaí, 
SC com gengivites e periodontites, entre 18 a 75 anos de idade, de ambos os sexos, 
considerados em risco de EI. Usou-se um dente de cada paciente como amostra, cole-
tado em cones de papel esterilizado, transferência em recipientes e processamento no 
laboratório. As amostras foram homogeneizadas e alíquotas de 0,1 ml foram semeadas 
em duplicata em placas de ágar sangue, incubadas por cinco dias em microaerofilia a 
37 OC. Depois da visualização das colônias bacterianas características, foram realizadas 
provas bioquímicas e reação de catalase. O diagnóstico de EI foi realizado seguindo os 
critérios de Duke modificado. Conclusão: Não houve incidência de pacientes com risco 
de EI relacionada com presença da Aa nos participantes avaliados.

Descritores: Doença Periodontal; Endocardite; Microbiologia. 

ABSTRACT
Objective: Infective endocarditis (IE) corresponds to a microbial infection of the endo-

cardium with the presence of platelet and fibrin clotting in its interior. When it is of periodontal 
origin, Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) is the bacterium most often related 
to the occurrence of this disease. The presence of Aa in the gingivitis and periodontitis of 
hospitalized patients and its association with predisposition to IE were evaluated. Methods: 
Periodontal probing was performed in 15 patients with gingivitis and periodontitis, aged 18 
and 75 years, of both genders, and considered at risk for IE at a hospital in Itajaí – SC. One 
tooth of each patient was used for the sample, which was collected in cones of sterilized 
paper, transferred in containers, and processed in the laboratory. The samples were homo-
genized and aliquots of 0.1 ml were seeded in duplicate in blood agar plates, incubated 
for five days in microaerophylia at 37ºC. Following visualization of characteristic bacterial 
colonies, biochemical and catalase reaction tests were conducted. The diagnosis of IE 
was performed following the modified Duke criteria. Conclusion: There was no incidence 
of patients at risk of IE related to the presence of Aa in the participants evaluated.

Keywords: Periodontal Disease; Endocarditis; Microbiology.
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INTRODUÇÃO
A endocardite infecciosa (EI) corresponde a uma infla-

mação do endocárdio, camada mais interna do coração, 
podendo ser infecciosa quando agentes causadores são 
fungos, vírus ou bactérias.1 Esta doença inicia-se pela de-
posição de plaquetas e fribrina no endocárdio, colonizado 
por bactérias ou outros tipos de microrganismos.2 

As bactérias mais relacionadas à EI são os Streptococcus 
do grupo viridans, presentes em grande quantidade na ca-
vidade bucal e que possuem maior capacidade de se aderir 
aos agregados plaquetários.2 No entanto, segundo Cangussu 
et al.,3 quando verificamos os microrganismos de origem 
periodontal envolvidos na ocorrência da EI, a bactéria mais 
relacionada é a Aggregatibacter actinomycetencomitans (Aa). 
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Esta bactéria é um bastonete gram-negativo, capnofílico, 
fermentador de carboidratos, não formador de esporos, 
imóvel e anaeróbico facultativo.4 Está diretamente relacio-
nada com a ocorrência da periodontite agressiva localizada, 
possuindo fatores de virulência que a torna em um agente 
periodontopatogênico, associado à ocorrência de EI após 
tratamento dentário invasivo.5 

Deste modo, pode-se determinar que a bacteremia 
transitória ocasionada por doenças periodontais, como a 
periodontite em indivíduos predispostos, pode influenciar na 
ocorrência de uma doença cardíaca, no caso a EI. Assim, com 
a verificação da presença da Aa em pacientes hospitalizados 
e predispostos à EI aponta-se a perspectiva de um auxilio 
em um diagnóstico precoce. 

Desta forma, o estudo visou verificar a presença da Aa 
em quadros de periodontites e gengivites em pacientes hos-
pitalizados numa unidade de terapia intensiva, com risco à EI.

MÉTODOS
Este trabalho foi caracterizado como um estudo experi-

mental qualitativo. Aprovado pelo comitê de ética e pesquisa 
com parecer sob número 1.868.885 e sem qualquer tipo 
de conflitos de interesse. Os pacientes foram esclarecidos 
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE) e, na impossibilidade, este consentimento foi dado 
por algum responsável.

 Para execução de tal trabalho, foi realizada a sondagem 
periodontal de 15 pacientes internados na Unidade de Terapia 
Intensiva de um hospital do município de Itajaí (SC).

Determinou-se como critério de inclusão aqueles que 
apresentaram quadro de gengivites e periodontites entre 
18 a 75 anos de idade de ambos os gêneros, sendo estes 
fumantes ou não fumantes, indivíduos imunodeficientes, 
diabéticos, com doença em valvas nativas, portadores de 
prótese valvar ou com algum comprometimento cardiovas-
cular, considerados como pacientes de risco à EI. 

O diagnóstico da EI foi realizado pelo médico responsável 
por meio dos critérios de Duke segundo Salgado, Lamas e 
Bóia,6 de acordo com o Quadro 1. 

O critério de exclusão foi dado por aqueles que tinham 
idade abaixo de 18 anos.

Foi considerado como base para diagnóstico para pe-
riodontite profundidade à sondagem (PS) ≥ 4mm e índice 
de sangramento gengival (ISG) positivo; e PS ≤ 3mm e ISG 
positivo para gengivite. A sondagem foi realizada pela face 
vestibular em apenas três sítios do elemento dental, devido 
ao difícil acesso, sendo eles o sulco gengival vestibular, 
mesial e distal, pela face vestibular.

O período da coleta aconteceu entre os meses de março 
e junho de 2017. 

Para a análise microbiológica seguiu-se à metodologia 
modificada de acordo com Cortelli, Cortelli e Jorge.7 Como 
amostra de análise, foi selecionado um dente de cada 
paciente com sinais clínicos de gengivite ou periodontite. A 
coleta do material foi realizada com o uso de cones estéreis 
de papel que foram inseridos na porção mais apical do 
sulco gengival e mantidos por 15 segundos com auxílio 
de pinça estéril. Posteriormente foram transferidos para 
tubos de rosca estéreis contendo 1mL de salina estéril. 
Estas foram transportadas para o laboratório de Microbio-
logia do Centro de Ciências da Saúde (CCS-UNIVALI) e 
posteriormente processadas. 

Amostras foram homogeneizadas em agitador mecânico 
(vortex) por um minuto e alíquotas de 0,1mL das amostras 
foram semeadas em duplicata com alças de Drigalsky em 
placas contendo meio ágar sangue, estas foram incubadas 
por cinco dias em microaerofilia, à temperatura de 370C. 

A identificação inicial da bactéria se deu com utilização de 
lupa, através da visualização de suas colônias características, 
seguida de provas bioquímicas de fermentação de açúcares 
e reação de catalase para as amostras que foram positivas 
para colônias características.

Quadro 1. Diagnóstico de endocardite infecciosa, critérios de Duke modificado.

Critérios maiores
Hemoculturas positivas:
• Organismos típicos cultivados em duas hemoculturas diferentes: Streptococcus do grupo viridans, S. aureus, HACEK (Haemophilus, 

Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, ou Kingella), ou Streptococcus bovis, Enterococcus adquiridos em comunidade de uma fonte 
primária de infecção;

• Hemoculturas persistentemente positivas com outros organismos: duas hemoculturas positivas com mais de 12 horas de intervalo 
entre elas; ou positividade em todas de três ou a maioria de quatro, com intervalo entre a primeira e última coleta maior que uma 
hora; ou

• Cultura, teste de biologia molecular ou sorologia IgG fase 1 > 1:800 para Coxiella burnetti;
Evidência de envolvimento endocárdico:
• Ecocardiograma demonstrando massa intracardíaca oscilante sem outra explicação ou abscesso, ou nova deiscência parcial de 

uma valva protética, ou nova regurgitação valvar. 
Critérios menores

Predisposição à EI:
• EI prévia, uso de droga injetável, valva cardíaca protética, ou lesão cardíaca causando fluxo sanguíneo turbulento.
Febre acima de 38ºC.
Fenômeno vascular:
• Embolismo arterial, infarto pulmonar, aneurisma micótico, hemorragia intracraniana ou conjuntival, ou lesões de Janeway.
Fenômeno imunológico: 
• Giomeruionefrite, nódulos de Osler, manchas de Roth, fator reumatoide positivo.

Achados microbiológicos que não preenchem os critérios maiores. Obs: o diagnóstico de EI requer dois critérios maiores, ou um maior e três menores. El provável requer um 
critério maior e um critério menor ou três critérios menores.
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Tabela 1. Elementos dentais examinados, profundidade de sondagem 
e índice de sangramento gengival para diagnóstico.

Paciente Dente
PS (mm)

ISG Diagnóstico
V D M

P1 43 3 5 4 + Periodontite
P2 14 4 4 5 + Periodontite
P3 12 4 5 7 + Periodontite
P4 41 6 3 3 + Periodontite
P5 44 3 5 4 + Periodontite
P6 35 2 6 2 + Periodontite
P7 12 7 4 3 + Periodontite
P8 43 5 6 3 + Periodontite
P9 33 6 2 3 + Periodontite

P10 43 5 6 3 + Periodontite
P11 33 2 4 3 + Periodontite
P12 34 2 5 3 + Periodontite
P13 44 2 4 7 + Periodontite
P14 44 2 4 3 + Periodontite
P15 41 2 2 2 + Gengivite

PS – profundidade de sondagem; ISG – índice de sangramento gengival; V – face vestibular; 
D – face distal; M – face mesial. Fonte: Dados do trabalho.

e Esteves,11 a presença de placa bacteriana na boca pode 
influenciar em geral as terapêuticas médicas, que podem 
ser agravadas pela presença de doença periodontal. Este 
resultado está em concordância com outro estudo,12 que 
comenta a ligação entre periodontite e doença cardiovascular. 

Nicolosi14 afirma em seu estudo ser muito evidente a falta de 
trabalhos sobre a EI, devido claramente às dificuldades em realiza-
-los, já que é baixa a incidência de EI, como visto no neste trabalho, 
sendo assim, para um resultado estatisticamente mais significativo 
se requer uma amostra com um grande número de pacientes.

A Aa, dentre as várias bactérias causadoras da EI, é o mi-
crorganismo de origem periodontal, mais frequente associado à 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação a porta de entrada à EI, autores13 reiteram a 

ligação da doença periodontal com a EI, afirmando que a 
segunda porta de entrada mais frequente para a EI, foi a oral e 
a dental, tendo um foco infeccioso odontológico mais frequente 
do que um procedimento odontológico, ou seja, independente 
do procedimento, o paciente predisposto, já está enquadrado 
como de risco à EI, quando por si só apresentar algum tipo 
de infecção oral, por exemplo, uma periodontite.

Frente aos resultados obtidos, observou-se inicialmente 
uma considerável prevalência de condições de higiene bucal 
comprometidas nos participantes envolvidos no trabalho 
executado, associada à incidência de quadros de gengivites 
e periodontites associadas à presença de bactérias.

Evidenciando o resultado apresentado no gráfico 1, onde a 
maioria dos casos de doença periodontal ocorreu em indivíduos 
numa faixa etária adulta à idosa (31 anos aos maiores de 70 
anos), pode-se determinar que a não ocorrência da bactéria seja 
em decorrência à análise ter ocorrido em maior frequência em 
indivíduos adultos, sendo que somente um dos participantes 
estava dentro da faixa etária juvenil. Segundo Cortelli, Cortelli 
e Jorge7 a presença da bactéria Aa é mais frequente em indiví-
duos jovens acometidos com doença periodontal, periodontite 
agressiva localizada, podendo variar de 40% a 100%. 

Da amostra, 15 ao total, associados à predisposição de 
Endocardite Infecciosa (EI), determinou-se estes com pre-
disposição devido à sintomatologia e causas associadas às 
patologias, principalmente as cardíacas presentes nos pacientes 
da Unidade de Terapia Intensiva  (UTI), pois segundo Rossini10 a 
EI  não é uma doença que segue um padrão patognomônico, e 
possui diferentes formas, variando de acordo com os primeiros 
sinais clínicos, com o tipo de disfunção cardíaca, microrganismo 
envolvido, presença ou ausência de complicações, bem como 
as características do paciente. Devido a isso, o acesso a dados 
epidemiológicos fidedignos são difíceis de serem encontrados. 
O quadro clínico da EI é muito variável, podendo o paciente 
apresentar desde sepse grave e insuficiência cardíaca aguda, 
até quadros mais arrastados de febre de origem obscura, como 
nos casos de endocardites subagudas.

 De acordo com os 15 pacientes predispostos, 14 destes 
apresentaram diagnóstico para periodontite e um caso de gengivite 
(Tabela 1), a amostra foi composta por quatro mulheres e 11 
homens, sendo que todos do gênero masculino apresentaram pe-
riodontite, assim representado por 11 dos 14 casos de periodontite. 
(Figura 1) Este resultado está de acordo com inúmeros trabalhos 
que confirmam que a doença periodontal como periodontites, são 
mais frequentes em homens do que em mulheres.8

Quanto à idade, há uma prevalência de EI em pacientes 
idosos.9 Essa afirmação está de acordo com Rossini10, que 
quanto ao perfil epidemiológico, a incidência de EI aumentou 
consideravelmente em idosos. Essas observações vão ao 
encontro com o resultado apresentado no Figura 1, tendo 60% 
da amostra pacientes com idade acima dos 51 anos. Desta 
forma, percebe-se a necessidade de se investigar hábitos 
de vida e história médica dos pacientes pelos profissionais 
da saúde, com o intuito de viabilizar melhores formas de 
intervenção e prevenção para esta população.9 

De acordo com a Tabela 1, foi observado que dos 15 
participantes, grande parte deles, em torno de 93,33% 
apresentavam quadro de periodontites. Segundo Gomes 

Figura 1. Diagnóstico de Gengivite e Periodontite pela média de 
idade e gênero.
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ocorrência desta patologia.3 A periodontite agressiva localizada 
é a forma de doença periodontal mais associada à presença 
deste patógeno.7 Ainda em relação a Aa, observou-se na 
população amostra, que a presença deste patógeno não se 
evidenciou de forma conclusiva por meio de análise microbio-
lógica laboratorial. De acordo com resultado apresentado na 
Tabela 2, inicialmente algumas amostras submetidas à primeira 
etapa de análise para visualização de colônias bacterianas 

características se mostraram positivas, mas seguindo-se à 
identificação com uso de provas bioquímicas, estas não con-
firmaram positividade para a bactéria em análise. O resultado 
é condizente com a negatividade da presença da bactéria 
analisada no trabalho realizado por Costa et al.15 que em caso 
de EI, os microrganismos mais comumente isolados foram 
Streptococcus viridans e Staphylococcus aureus, também 
com Nicolossi13 que relaciona o quadro de EI com bacteremia 
causada pelo grupo Streptococus viridans. Esse resultado tam-
bém está de acordo com Cortelli, Cortelli e Jorge,7 mostrando 
a associação entre periodontite agressiva localizada e a Aa, 
justificando a negatividade da amostra, que não apresentou 
nenhum paciente com esse diagnóstico.

De acordo com o Figura 2, é visto que dos participantes 
avaliados, 15 ao total, 10 apresentavam quadro de doenças 
cardíacas associadas, sendo que desses, três pacientes tinham 
o diagnóstico de EI, diagnosticados pelo médico responsá-
vel através dos critérios de Duke modificado6 e identificado 
esse diagnóstico por meio dos prontuários, os outros sete 
pacientes estavam com outros tipos doenças que envolviam 
algum comprometimento cardíaco. O quadro de EI apresen-
tou correspondência de 30% da amostragem dos pacientes 
do grupo da UTI cardíaca. Vale ressaltar que outro estudo16 
apontou que a incidência de EI é mais prevalente em homens, 
indo ao encontro com os achados deste trabalho, pois dos 
três portadores de EI, dois eram do gênero masculino, sendo 
assim os homens continuam sendo os mais atingidos. 

Figura 2. Patologias encontradas nos participantes examinados, divididos em dois grupos por suas respectivas Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) e por causa associada.

UTI Cardíaca

UTI Geral UTI Geral 
Diabetes

UTI Cardíaca 
HIV +

Endocardite infecciosa
Revascularização do miocárdio
Infarto agudo do miocárdio
Drenagem pericárdica

Insuficiência respiratória aguda
Transplante renal

Hemorragia digestiva alta
Traumatismo crânioencefálico

Dissecção de aorta             Revascularização do miocárdio

Insuficiência respiratória aguda             Traumatismo crânioencefálico

Arritmia cardíaca
Síndrome de Guillain Barré
ATC de carótica
Dissecção de aorta

Fonte: Dados do trabalho.

Tabela 2. Placas com colônia bacteriana característica por paciente, 
provas bioquímicas e presença de Aggregatibacter actinomyce-
temcomitans (Aa).

Paciente Placas com colônia 
bacteriana característica

Provas Bioquímicas e 
identificação de Aa

P1 Não ______
P2 Não ______
P3 Sim Negativo
P4 Não ______
P5 Sim Negativo
P6 Não ______
P7 Não ______
P8 Sim Negativo
P9 Não ______

P10 Não ______
P11 Sim Negativo
P12 Não ______
P13 Não ______
P14 Sim Negativo
P15 Não ______

Fonte: Dados do trabalho.
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A EI é iniciada pela deposição de plaquetas e fibrinas no 
endocárdio, colonizado por bactérias ou outros tipos de mi-
crorganismos.2 Isso acontece devido à bacteremia transitória,1 
chegando ao coração e colonizando tecidos, válvulas danifi-
cadas ou anormais, como o endocárdio, endotélio, pericárdio, 
próximos a defeitos anatômicos.17 Estudos8 reafirmaram isso 
no que diz respeito à predisposição, trazendo que a endo-
cardite é diagnosticada em pacientes imunodeficientes, com 
alterações degenerativas das valvas cardíacas esquerdas, 
pacientes em hemodiálise, diabéticos ou usuários de drogas. 
Deste modo, pode-se notar no Figura 2 que os indivíduos 
da amostra que realizaram revascularização do miocárdio, 
drenagem pericárdica, ATC de carótida, dissecção de aorta, 
infarto agudo do miocárdio, os dois pacientes portadores 
de diabetes e os dois portadores de HIV+ enquadraram-se 
como predispostos há ocorrência de EI.

A odontologia hospitalar pode ser definida como uma 
prática que visa os cuidados das alterações bucais que 
exigem procedimentos de equipes multidisciplinares de alta 
complexidade ao paciente.11 É de grande importância por 
parte do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar, orientar 
o paciente com risco cardíaco quanto aos hábitos de higiene 
bucal e prevenção das doenças, pois a presença de algumas 
afecções bucais, como a doença periodontal, pode aumentar 
o risco de bacteremia associada a hábitos diários do paciente, 
como a escovação, o uso do fio dental e a mastigação, 
reafirmando o que já foi comentado anteriormente.2

Visando a população amostra desta pesquisa, é de suma 
importância o papel do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar, 
tendo em vista que a amostra era 100% inserida nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) e que a situação clínica de higiene 
bucal era muito comprometida, com presença de doença perio-
dontal em todos. Autores11 relataram essa importância, devido 

ao fato de, na UTI, o paciente estar mais exposto ao risco de 
infecção, havendo um aumento de cinco a 10 vezes de chances, 
reforçando ainda mais a presença deste profissional dentro do 
hospital. Vale ressaltar que, nas UTIs onde as amostras foram 
coletas, não havia nenhum cirurgião-dentista, assim reforça-se 
a real necessidade deste profissional no ambiente hospitalar, 
reiterando a importância da odontologia hospitalar no Brasil.

CONCLUSÃO
A Endocardite Infecciosa (EI) foi evidenciada frente a 

outras patologias cardíacas na população amostral. Não 
houve incidência de EI relacionada com a presença da 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans nos participantes 
avaliados na amostra, apontando que para uma estimativa 
mais precisa, sugere-se à necessidade de um número maior 
de participantes e um período de avaliação mais longo.
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TESTE CARDIOPULMONAR NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA 
CORONARIANA: ACURÁCIA DA CURVA DO PULSO DE OXIGÊNIO 

CARDIOPULMONARY TESTING IN THE DIAGNOSIS OF CORONARY HEART DISEASE: 
THE ACCURACY OF THE OXYGEN PULSE CURVE

RESUMO
A isquemia miocárdica induzida por esforço em níveis significativos interferiria no aumento no 

volume sistólico e levaria à deflexão da curva do PuO2. A alteração da resposta curvilínea do PuO2, 
que resulta em achatamento da curva, demonstraria redução do volume sistólico e/ou falha para 
aumentar a extração de oxigênio. Em revisão não sistemática da literatura, encontramos poucos 
relatos sobre a deflexão da curva do PuO2 secundária à isquemia induzida por esforço, totalizando 
apenas nove estudos em 22 anos, que abrangeram 339 pacientes. A sensibilidade e a especificida-
de do TE foi de, respectivamente, 46% e 66%; a sensibilidade e a especificidade do TCP atingiram, 
respectivamente, 51% e 60%, considerando-se a deflexão do PuO2. Quando a deflexão do PuO2 
foi associada à relação entre VO2/work rate slope, a sensibilidade e a especificidade atingiram 
87% e 74%, respectivamente. No subgrupo com isquemia extensa, o pico do PuO2 foi reduzido 
em comparação com o subgrupo com isquemia discreta (12,8 ± 3,8 vs. 16,4 ± 4,6 – p < 0,05), 
demonstrando que a deflexão da curva de PuO2 pode estar presente nos casos de isquemia 
miocárdica extensa. Houve elevação do PuO2 de 11,76 para 13,27 ml/batimento e do slope de 
PuO2 de 7,05 para 9,25 depois de angioplastia coronariana. Há indícios de que a utilização do 
teste cardiopulmonar no diagnóstico da doença coronariana pode ser útil, rastreando os casos 
de maior gravidade.

Descritores: Pulso de Oxigênio; Teste Cardiopulmonar; Doença Coronária.

ABSTRACT
Exercise-induced myocardial ischemia, at significant levels, may interfere in the increase 

of systolic volume and cause deflection of the PuO2 curve. A change of the curvilinear 
response of PuO2, which results in a flattening of the curve, demonstrates a reduction of 
the systolic volume and/or failure to increase the extraction of oxygen. In a non-systematic 
literature review, we found few publications about the deflection of the PuO2 curve, secondary 
to exercise-induced ischemia, totaling only nine studies over 22 years, and including 339 
patients. The sensitivity and the specificity of the ET were 46% and 66%, respectively; the 
sensitivity and the sensibility of the CPT reached 51% and 60%, respectively, considering the 
deflection of PuO2. When the deflection of PuO2 was associated with the relationship between 
VO2/work rate slope, the sensibility and specificity reached 87% and 74%, respectively. In the 
subgroup with extensive ischemia, peak PuO2 was reduced as compared to the subgroup 
with mild ischemia (12.8±3.8 vs. 16.4±4.6 - p < 0.05), showing that there may be a flattening 
of the curve in cases with extensive myocardial ischemia. There was an increase in PuO2 
from 11.76 to 13.27 ml/beat and of the slope of PuO2 from 7.05 to 9.25 following coronary 
angioplasty. There are indications that the use of cardiopulmonary testing may be useful in 
the diagnosis of coronary heart disease, detecting more serious cases. 

Keywords: Oxygen Pulse; Cardiopulmonary Testing; Coronary Heart Disease.
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INTRODUÇÃO
Na atualidade, têm surgido estudos que procuram 

demonstrar a utilidade do Teste Cardiopulmonar (TCP) no 
diagnóstico da Doença Coronária Aterosclerótica (DCA).

Em 2002, o American College Cardiology e a Ameri-
can Heart Association publicaram extensa meta-análise, 

envolvendo 147 estudos, abrangendo 24047 pacientes, 
atribuindo ao teste ergométrico (TE) sensibilidade de 68%, 
especificidade de 77% e acurácia de 73% para o diag-
nóstico de DAC. Segundo vieses, estes valores variavam, 
respectivamente, entre 50 a 72%, 69 a 90% e 68 a 75%. Em 
geral, a acurácia do TE foi maior nos casos sem alterações 
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de ST ou sobrecarga ventricular esquerda no ECG de 
controle em repouso, respectivamente, 75% versus 69%, 
e 74% versus 68%.1 

Estes dados têm estimulado a novos estudos para me-
lhorar o desempenho do TE no diagnóstico da DCA. Uma 
das propostas foi a utilização da análise das trocas gasosas 
durante o TE, isto é, o TCP, aferindo-se a resposta do Pulso 
de Oxigênio (PuO2) durante exercício incremental. (Tabela 1) 

Na atualidade, a literatura especializada ainda traz redu-
zido número de artigos a respeito, estimulando a divulgação 
dos estudos já existentes.

Os valores máximos de extração periférica de O2 atingem a 
75% do conteúdo arterial de O2 em indivíduos aparentemente 
sadios não atletas. No pico do esforço, a C(a-v) O2 mantém-se 
constante e assume-se que as alterações do PuO2 refletem 
alterações do volume sistólico.3 

A curva do PuO2 em plateau , apresentando valores 
inalterados com o aumento da carga de trabalho pode ser 
interpretada como redução do volume sistólico e ou valores 
insuficientes da extração de oxigênio pela musculatura 
esquelética. Estes achados podem refletir descondicio-
namento físico, doença cardiovascular ou limitações que 
ocorrem na fase inicial do exercício motivada por sintomas 
ou distúrbios ventilatórios.3 

CURVA DO PULSO DE OXIGÊNIO E 
ISQUEMIA MIOCÁRDICA

Tem-se demonstrado pelo ecocardiograma que a isque-
mia miocárdica regional e reversível altera a contratilidade 
e o espessamento sistólico regionais, os quais podem ser 
abolidos; após recuperação, estas variáveis retornam ao 
normal. A redução do espessamento sistólico regional ocorre 
tão precocemente quanto a redução do dP/dt da contração, 
antes das alterações do segmento ST.8  

A isquemia esforço induzida, em níveis significativos, 
interferiria no aumento no volume sistólico e causaria a inflexão 
da curva do PuO2 durante exercício incremental. Inbar et al. 
relataram elevações do VO2PICO de 17,49 a 20,75 ml/kg/min, 
do limiar anaeróbio de 12,15 a 14,39 ml/kg/min, do PuO2 
de 11,76 a 13,27 ml/bat. e do slope de PuO2  de 7,05 a 
9,25, após angioplastia coronária.9 Castro et al. verificaram 
em pacientes com DCA, que a pyridostigmina, um agente 
anticolinesterásico, elevou significativamente o VO2 PICO e o 
PuO2 PICO, comparada a placebo (24,8 vs. 23,6 ml/kg/min e 
13,6 vs. 12,9 ml/bat.).  

Em revisão não sistemática da literatura especializada 
encontramos escassos relatos sobre a deflexão da curva do 
PuO2  secundária à isquemia esforço induzida, totalizando 
apenas 310 pacientes estudados e publicados em período 
de 10 anos.11-17  

Em 2002, Klainman et al. estudaram 46 pacientes com 
DCA utilizando TCP e a ventriculografia radioisotópica com 
(99m)Tc. Classificaram as curvas de resposta do PuO2, em 
quatro categorias: 1) Tipo A, curva normal, de aspecto cur-
vilíneo, ao qual atribuíram  escore de 10 pontos; 2) Tipo B, 
curva de aspecto curvilíneo, com valores reduzidos de PuO2, 
ao qual atribuíram escore de oito pontos; 3) Tipo C, curva 
com valores reduzidos de Puo2, inflexão, terminando em 
plateau, ao qual atribuíram escore de cinco pontos; 4) Tipo D, 
curva descendente de PuO2, ao qual atribuíram escore de 

Tabela 1. Princípio de Fick e estimativa do Volume Sistólico.2

Princípio de Fick: VO2 = Débito Cardíaco x C (a-v)O2

Débito Cardíaco = FC x Volume Sistólico
VO2 = FC x Volume Sistólico x C (a-v)O2

VO2 / FC = Volume Sistólico x C (a-v)O2   
PuO2 = VO2 / FC 
PuO2 ≈ Volume Sistólico
Exemplo: VO2 = 1,20 L/min STPD, FC = 120 batimentos
PuO2  = 1,2 x 1000 / 120 = 10 ml STPD/batimento
Volume Sistólico ≈  10 ml/batimento 

VO2 = Consumo de Oxigênio; FC = Freqüência Cardíaca; C (a-v)O2 = Diferença Arteriovenosa de 
O2; PuO2  = Pulso de oxigênio; STPD: Standard Temperature  Pressure, Dry (Temperatura = 0°C; 
Pressão Atmosférica = 760 mmHg (seco).

Tabela 2. Valores de referência para teste ergométrico máximo em 
bicicleta, incluindo o pulso de oxigênio, segundo ATS/ACCP.2, 4, 24, 25

Variáveis Equações
VO2 (ml/min) – homem P x (50,75 - 0, 372 I)
VO2 (ml/min) – mulher (P + 43) x (22.78 - 0.17 I)
FC (bat/min) 210 - 0.65 I 
PuO2 (ml/bat.) VO2pico predito /FCpico predito 

Limiar Anaeróbio 40% VO2pico predito  

I = Idade em anos; P = Peso em kg; A = altura em cm. Peso Predito = 0,79 x A - 60,7 
(homem); Peso Predito = 0,65 x A – 42,8 (mulher). 

BASES FISIOLÓGICAS
O PuO2 é calculado dividindo-se o consumo de oxigê-

nio (VO2) pela frequência cardíaca (FC), e expresso em ml/
bat., permitindo a estimativa do volume sistólico. A relação 
VO2/FC normal é curvilinear, hiperbólica, com rápida eleva-
ção em baixas cargas de trabalho e seguida de elevação 
lenta, representando valores assintóticos, isto é, a taxa de 
incremento reduz-se gradualmente com a aproximação dos 
valores máximos.3 

Segundo American Thoracic Society / American College 
of Chest Physicians, os valores de pico do PuO2 podem 
ser estimados pela fórmula onde altura é dada em cm, e 
utilizam-se para sexo os valores de 0 (homem) e 1 ( mulher).4

PuO2 PICO  = 0,28 (Altura) - 3,3 (Sexo)  - 26,7 ± 2,8

O PuO2 PICO varia segundo a superfície corporal, idade, 
sexo, aptidão física e concentração de hemoglobina, po-
dendo atingir 5 ml/bat. (criança de sete anos), ou mesmo a 
17ml/batimento (homem de 30 anos, com 1,9m de altura).5 
Valores de referência para testes em bicicleta estão regis-
trados na Tabela 2. Consideram-se recomendáveis níveis 
acima de 80% dos valores preditos.3 Valores superiores 
ao predito para idade/sexo são encontrados em indiví-
duos com boa aptidão física e em pacientes em uso de 
betabloqueador.5

Durante o exercício incremental, as elevações do débito 
cardíaco são acompanhadas por aumentos do volume sis-
tólico e da frequência cardíaca; em exercícios moderados 
a intensos, as elevações do débito cardíaco se devem aos 
aumentos da frequência cardíaca.3

O PuO2 se eleva com o exercício incremental devido às 
elevações do volume sistólico e da extração periférica de 
oxigênio, aferida pela diferença arteriovenosa de O2 [C (a-v)O2]. 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(3):302-5

TESTE CARDIOPULMONAR NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CORONARIANA: ACURÁCIA DA CURVA 
DO PULSO DE OXIGÊNIO 



304

dois pontos. Relataram alta correlação (p < 0,001; R = - 0,89) 
entre o escore de PuO2 e a presença de isquemia e disfunção 
ventricular, concluindo que a curva de resposta do PuO2 
se constituía em útil procedimento não invasivo capaz de 
discriminar os pacientes com DCA e disfunção ventricular. 
No entanto, o escore da curva de PuO2 não permitiu detectar 
valor de corte para aplicação clínica.11

Em 2003, Belardinelli et al. em pesquisa pioneira, estu-
daram 202 pacientes com DCA comprovada, 173 homens, 
55,7±10,8 anos, que foram submetidos ao TCP e à cinti-
lografia de perfusão do miocárdio, a qual foi considerada 
padrão ouro. Neste relato, a sensibilidade e a especificidade 
do TE foi de, respectivamente, 46% e 66%, considerando-se 
a análise do segmento ST; a sensibilidade e a especificidade 
do TCP atingiu a, respectivamente 51% e 60%, consideran-
do-se a deflexão do PuO2. Quando a deflexão do PuO2 foi 
associada à relação entre VO2/work rate slope, a sensibilidade 
e especificidade atingiram a, respectivamente, 87% e 74%.12

Em 2007, Munhoz et al. não encontraram alterações signifi-
cativas nas curvas de PuO2, em 87 pacientes, de meia idade, 56 
homens, encaminhados à cintilografia de perfusão miocárdica. 
Durante o exercício, os pacientes atingiram valores de PuO2 se-
melhantes nos grupos com e sem isquemia, respectivamente: 
25% VO2 pico, 9,7±2 vs. 9,3±2 ml/bat.; 50% VO2 pico, 11,2 vs. 
10,8±3 ml/bat.; 75% V0² do pico, 12,5±3 vs. 11,9±3 ml/bat.; 
VO²pico, 13±4 vs. 13.4 ml/bat. (p = NS). Entretanto, no sub-
grupo com isquemia extensa (SSS, summed stress score > 13 
e SDS, summed difference score > 7), o pico do PuO2 foi 
reduzido em comparação ao subgrupo com isquemia discreta 
(12,8±3,8 vs. 16,4±4,6 - p < 0,05), demonstrando que a 
deflexão da curva de PuO2 pode estar presente apenas nos 
casos com isquemia miocárdica extensa.13

Exemplos típicos de curva deprimida de PuO2 têm sido 
publicados como relato de caso por alguns autores.14-17 

Contini et al. descreveram caso de homem de meia idade, 
que referiu sensação de discreto desconforto precordial após 
atividade física intensa. O teste ergométrico foi normal e o 
TCP revelou deflexão da curva de PuO2. Constatada lesão de 
artéria coronária direita, o paciente submeteu-se a angioplastia 
transcutânea com implante de stent, normalizando-se a curva 
de PuO2  em TCP subsequente.14 

Chaudry et al. relataram caso de mulher de 68 anos, 
fumante, portadora de hipertensão arterial e dislipidemia. 
Durante o TCP, a partir de 93bpm ocorreu redução do PuO2, 
mantendo-se o ECG sem anormalidades. A angiografia co-
ronária mostrou oclusão > 95% da artéria coronária direita.15

Chaudhry et al. relataram caso de homem assintomático 
de 36 anos, portador de dislipidemia, o qual apresentava curva 
deprimida de PuO2, que regrediu em CPT repetido em três 
anos, após tratamento agressivo dos níveis de colesterol.16 

Chaudhry et al. relataram caso de mulher, 56 
anos, tabagista, portadora de hipertensão arterial com 
desconforto torácico e resposta deprimida de PuO2. 
Os exames cardiológicos - ecocardiograma, cintilogra-
fia de perfusão do miocárdio e coronariografia foram 
normais. A resposta anormal de PuO2 foi abolida após 
uso de ranolazine, sendo o caso diagnosticado como 
suspeita de isquemia microvascular.17

No entanto, Pakulin et al. realizaram TCP em pacientes com 
DCA e grupo controle; os pacientes com DCA apresentaram 

VO2 PICO, limiar anaeróbio inferiores aos controles e valores 
de PuO2 similares em ambos os grupos.18

A resposta do PuO2 está relacionada ao volume sis-
tólico e à extração periférica de O2. O Volume Sistólico 
está ligado ao comportamento da fração de ejeção do 
ventrículo esquerdo (FEVE). A extração periférica de O2, 
avaliada pela diferença arteriovenosa de O2 [C(a-v)O2], 
seria capaz de compensar reduções menores do volume 
sistólico, mantendo-se o equilíbrio aeróbio. 

Ponkan et al. estudaram o comportamento da FEVE 
em testes incrementais. Em atletas, a FEVE se elevou 
até o segundo limiar de lactato, quando tendeu a valores 
constantes. Em indivíduos normais, não atletas, a FEVE 
se elevou até o segundo limiar de lactato, com queda a 
seguir. Em teste incremental, 59±7 dias após infarto do 
miocárdio, os valores de FEVE foram de 47±3% (repouso), 
50±1% (Fase I, até o primeiro limiar de lactato), 51±2% 
(Fase II, até o segundo limiar de lactato) e 45±2% (Fase III, 
após o segundo limiar de lactato).19  

Foster et al. demonstraram que a fração de ejeção de 
ventrículo esquerdo se reduz durante teste incremental 
em pacientes com isquemia esforço induzida. Os valores 
da fração de ejeção nos grupos 1 (DCA com isquemia), 
2 (DCA sem isquemia) e 3 (controle), em repouso e no pico 
do esforço, atingiram, respectivamente: 58% e 54% versus 
43% e 51% versus 59% e 61%.20

Hsi et al. demonstraram que o PuO2 corrigido pelo peso 
corporal apresentou correlação significativa com a fração de 
ejeção do ventrículo esquerdo avaliada por ventriculografia 
radioisotópica em pacientes pós-infarto do miocárdio.21

PULSO DE OXIGÊNIO E DEFICIÊNCIA DO 
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO

A Síndrome de Deficiência de Hormônio do Crescimento 
(GHD) caracteriza-se por alterações lipídicas (aumento do 
colesterol total e LDL-colesterol, hipertrigliceridemia e redu-
ção do HDL-colesterol), resistência à insulina, obesidade 
visceral, redução da capacidade aeróbia e maior incidência 
de aterosclerose, afecções cardiovasculares, as quais têm 
papel importante no prognóstico.22 

Em pacientes com GHD, Conceição et al. observaram 
redução do VO2 PICO e do PuO2 PICO em respectivamente 92% 
e 69% dos casos. A redução do VO2 PICO foi de 59,9±9,9% 
em relação ao predito. Os valores do PuO2 PICO atingiram 
8,4±2,8 ml/bat. Descreveram-se correlações entre PuO2 e 
nível sérico de IGF-1 (p=0,002), e PuO2 e índice de massa 
corpórea (p=0,007).23 Shahi et al. relataram correlação entre 
IGF-1 e massa de ventrículo esquerdo (r = 045, p < 0,02).24 

Beshiah et al. verificaram que a reposição hormonal aumen-
tou a tolerância ao exercício; no entanto, não ocorreram 
alterações nas dimensões ventriculares e fração de ejeção 
de ventrículo esquerdo.25

CONCLUSÃO
A isquemia miocárdica restrita a pequenas áreas parece 

não alterar os valores picos do PuO2; entretanto, as áreas de 
isquemia extensas poderiam interferir no Volume Sistólico, 
reduzindo o PuO2 PICO, e se constituindo em marcadores de 
mau prognóstico.
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Desta forma, a resposta do PuO2 no TCP embora útil em 
alguns casos, parece agregar pouco valor à acurácia do TCP 
na detecção de isquemia esforço induzida. Sua utilidade 
se restringiria aos casos com extensas áreas de isquemia.

A literatura existente é ainda insuficiente, abrangendo 
poucos relatos e muito reduzido número de pacientes.  No-
vos estudos serão necessários para esclarecer o real valor 
da curva de PuO2 na avaliação da isquemia miocárdica 

esforço induzida na DCA, determinando em definitivo sua 
sensibilidade e especificidade.
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REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR COM ÊNFASE NO 
EXERCÍCIO FÍSICO PARA PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA: VISÃO CRÍTICA DO CENÁRIO ATUAL 

CARDIOVASCULAR REHABILITATION WITH AN EMPHASIS ON PHYSICAL EXERCISE 
FOR PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE: A CRITICAL REVIEW 

OF THE CURRENT SCENARIO

RESUMO
A doença arterial coronariana (DAC) é umas das doenças cardiovasculares que 

mais mata no Brasil e no mundo. É uma doença multifatorial, associada a fatores 
de risco modificáveis. Além dos tratamentos convencionais, é recomendado que 
pacientes com DAC também incluam modificações no estilo de vida e programas de 
reabilitação cardiovascular com ênfase no exercício físico (RCEE) em seu tratamen-
to. Sabidamente, o exercício físico regular somado às mudanças no estilo de vida 
contribui para a diminuição do avanço da doença aterosclerótica e da mortalidade 
dos pacientes com DAC. Além disso, o exercício físico tem impacto benéfico na 
capacidade funcional e qualidade de vida. Um programa de RCEE é uma estratégia 
eficaz, segura e com excelente razão de custo-benefício para o tratamento da DAC. 
Contudo, mesmo sendo uma terapia recomendada pelos principais órgãos de saúde, 
no Brasil as políticas públicas de saúde são extremamente escassas e a quantidade 
de centros especializados que oferecem a RCEE também é baixa. Problemas de 
adesão, participação e motivação são evidentes quando os programas são avaliados. 
Esta revisão mostra os principais estudos que, ao longo das últimas décadas, deram 
base para as recomendações da RCEE e faz uma análise crítica do cenário atual, 
deixando claro que novas estratégias de atuação e monitoramento devem ser explo-
radas e incentivadas para que os programas de RCEE sejam incluídos efetivamente 
no tratamento dos pacientes com DAC.

Descritores: Doença da Artéria Coronariana; Reabilitação Cardíaca; Exercício Físico.

ABSTRACT
Coronary artery disease (CAD) is one of the most lethal cardiovascular diseases 

both in Brazil and worldwide. It is a multifactorial disease associated with modifiable risk 
factors. In addition to conventional treatments, it is recommended that patients with CAD 
also include lifestyle changes and exercise-based cardiovascular rehabilitation (CR) 
programs in their treatment. It is well known that regular physical exercise combined 
with lifestyle changes contributes to a reduction in the progression of atherosclerosis 
and in mortality in patients with CAD. Moreover, physical exercise has a beneficial impact 
on functional capacity and quality of life. A CR program is an effective, safe strategy 
for the treatment of CAD with an excellent cost-benefit ratio. However, even though 
it is a therapy recommended by the main health agencies, public health policies in 
Brazil are extremely scarce and the number of specialized centers that offer CR is low. 
Problems of adherence, participation, and motivation are evident when these programs 
are evaluated. This review looks at the main studies that have been the basis for the 
recommendations of CR over last decades and critically analyzes the current scenario, 
making it clear that new strategies for action and monitoring should be explored and 
encouraged such that CR programs will be included effectively in the treatment of 
patients with CAD.

Keywords: Coronary Artery Disease; Cardiac Rehabilitation; Physical Exercise.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as princi-

pais doenças crônicas não transmissíveis e são a maior causa 
de mortalidade no mundo todo.1,2  Na maioria dos casos a DCV 
é multifatorial e está associada com outras comorbidades e 
problemas de saúde, que agravam ainda mais o quadro do 
paciente. Apesar dos avanços no tratamento medicamen-
toso e cirúrgico, outras estratégias têm sido consideradas 
importantes para o sucesso do tratamento das DCV. Além 
disso, estratégias de promoção da saúde que incentivem 
o tratamento multidisciplinar e garantam o bem-estar geral 
desses pacientes são de extrema importância. 

A doença arterial coronariana (DAC) é uma das principais 
DCV. Sabidamente, grande parte das morbidades associadas 
à DAC são causadas por comportamentos modificáveis, 
tais como inatividade física, dieta inadequada, tabagismo e 
abuso de álcool.1 Portanto, a incidência da DAC poderia ser 
reduzida significativamente por meio de intervenções com 
foco na mudança do estilo de vida dos pacientes. Myers 
et al.3 mostraram que a redução da capacidade física é um 
poderoso preditor de mortalidade em pacientes com DCV. 
Por outro lado, evidências consistentes da literatura têm 
mostrado efeitos benéficos do exercício físico regular para 
pacientes com DAC. O exercício físico melhora a fisiopatologia 
da doença, a capacidade funcional, a qualidade de vida 
e fatores de risco associados, assim como a mortalidade 
total e cardiovascular.4-10 Segundo a Diretriz de Reabilitação 
Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o tratamento 
recomendado para a DAC, assim como para outras DCV, deve 
ser multifatorial e caracterizado pela mudança de comporta-
mento.4 Nesse contexto, a reabilitação cardiovascular com 
ênfase no exercício físico (RCEE) aparece como uma terapia 
eficaz, segura, custo/efetiva, Classe I de recomendação e 
Nível A de evidência.4,5,11-14 

Apesar dos comprovados benefícios do exercício regular, 
será que essa terapia tem sido inserida de forma efetiva em 
programas de reabilitação cardiovascular para o tratamento 
da DAC? Será que existem programas de RCEE disponíveis 
para esses pacientes? E ainda, será que os pacientes com 
DAC são encaminhados para programas de RCEE? Nesse 
sentido, o objetivo dessa revisão é, primeiro, mostrar os prin-
cipais estudos que ao longo das últimas décadas deram base 
para as recomendações da RCEE para pacientes com DAC. 
E, segundo, fazer uma análise crítica do cenário atual da RCEE. 

EPIDEMIOLOGIA E FISIOPATOLOGIDA 
DA DAC

Segundo dados publicados pela Organização Mundial 
de Saúde, em 2016 as doenças crônicas não transmissíveis 
levaram 40,5 milhões de pessoas à óbito no mundo todo, 

sendo as DCV responsáveis por 44% dessas mortes.1 Dados 
recentes do American Heart Association mostraram que a 
principal causa de mortalidade cardiovascular nos Estados 
Unidos da América é a DAC, o que representa 43,8% do total 
de mortes por DCV.15 No Brasil, as DCV também têm altas 
taxas de mortalidade. Dados da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde mostraram que as DCV estão 
entre as cinco principais causas de morte no Brasil.16 Mais 
recentemente, a Secretaria de Vigilância em Saúde mostrou 

que a doença cardíaca isquêmica, independentemente do 
sexo, é a primeira causa de morte no Brasil, tanto para adultos 
entre 30 e 69 anos, quanto para a população mais idosa, 
acima dos 70 anos.17

A DAC pode ser caracterizada pelo comprometimento 
parcial ou completo do fluxo sanguíneo das artérias coronárias, 
o que prejudica o transporte de oxigênio para o miocárdio, 
provoca isquemia e aumenta o risco de infarto agudo do mio-
cárdio. A principal causa da diminuição do aporte de oxigênio é 
a formação das placas ateroscleróticas (aterosclerose),18 que é 
resultante de um processo inflamatório complexo, com caráter 
progressivo, caracterizado pelo acúmulo de lipídeos, ativação 
de resposta inflamatória e migração de células musculares 
lisas que contribuem para a formação da placa de ateroma e 
redução da luz das coronárias.19,20 Ela tem início na infância/
adolescência, progride ao longo da vida e é agravada por 
fatores de risco para DCV, como hipertensão arterial, diabetes 
mellitus e dislipidemia. O quadro clínico manifesto na DAC 
abrange angina e/ou infarto agudo do miocárdio.21

EXERCÍCIO FÍSICO, MORBIMORTALIDADE, 
CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE 
DE VIDA

Ao longo dos anos, diversos estudos demonstraram que 
diminuições nos níveis elevados de lipoproteínas podem 
retardar a progressão da lesão aterosclerótica coronariana.22-24 
A redução do peso corporal, do consumo de alimentos ricos 
em gorduras saturadas e colesterol, associados à prática de 
exercício físico regular estão associadas com a diminuição 
dos níveis lipídicos, redução das placas ateroscleróticas e, 
consequentemente, diminuição da progressão da doença e 
mortalidade por DAC.24-26 De fato, alguns estudos randomi-
zados e controlados têm mostrado que a prática regular de 
exercício físico aeróbico de intensidade moderada somado 
às mudanças no estilo de vida, contribuem efetivamente 
para a regressão da aterosclerose coronariana, melhorando 
o prognóstico da DAC.25-31 Na década de 90, Haskell et al.26 
avaliaram, em um estudo prospectivo, o efeito do exercício 
físico aeróbico moderado não supervisionado, associado à 
dieta com baixo teor de gordura e colesterol em pacientes com 
DAC. Os autores observaram, após quatro anos de acompa-
nhamento, diminuição na taxa de progressão da aterosclerose 
no grupo que aderiu às mudanças no estilo de vida, quando 
comparado com grupo que fez o tratamento clínico usual.26 
Outro estudo prospectivo realizado por Niebauer et al.27 
também mostrou efeitos benéficos quando os pacientes com 
DAC adotaram mudança no estilo de vida, incluindo a prática 
de exercícios aeróbicos supervisionados. Após seis anos de 
acompanhamento, aproximadamente 80% dos pacientes que 
iniciaram, finalizaram o protocolo e foram reavaliados. Os 
autores mostram que os pacientes que adotaram o novo estilo 
de vida, apresentaram diminuição significativa na progressão 
da doença, melhora persistente nos níveis de lipoproteínas 
e na capacidade física em comparação com o grupo que 
manteve os cuidados usuais.27 Nesse estudo, os autores 
também demonstraram que o aumento da capacidade física 
é um preditor independente das alterações angiográficas, 
e que aqueles que praticaram em média quatro horas por 
semana de exercício aeróbio moderado apresentaram maior 
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regressão da estenose coronariana.27 Na mesma época, 
Hambrecht et al.29 acompanharam pacientes com DAC por 
12 meses e mostraram que o exercício físico aeróbio regular, 
acompanhado de dieta, tem efeitos significativos na DAC. Os 
autores observaram que pacientes com gasto calórico médio 
de 1.400kcal por semana melhoraram a capacidade física, e 
pacientes com gasto calórico médio de 2.200kcal por semana 
(aproximadamente cinco a seis horas semanais de exercício 
físico regular) apresentaram, além da melhora na capacidade 
funcional, regressão da placa aterosclerótica, evidenciando 
que níveis mais elevados de atividade física contribuem 
efetivamente para reduzir a progressão da doença. Alguns 
anos depois (2004),6 uma metanálise que incluiu 48 estudos 
randomizados e controlados, com 8940 pacientes, comparou 
o efeito de programas de RCEE, incluindo exercícios aeróbicos 
e resistidos, com o tratamento clínico usual. Taylor et al.6 
demonstraram redução de 20% na mortalidade total e 26% 
na mortalidade cardíaca nos pacientes com DAC que par-
ticiparam do programa de RCEE. Além disso, os autores 
mostraram que os mecanismos que influenciaram a melhora 
da sobrevida foram: melhora do aporte de oxigênio para o 
miocárdio, da função endotelial e do tônus autonômico, bem 
como, diminuição de marcadores inflamatórios e desenvolvi-
mento de vasos colaterais. Mais recentemente (2011),8 outra 
metanálise reafirmou esses achados, mostrando redução na 
taxa de mortalidade (28%) e readmissão hospitalar (31%) 
nos pacientes com DAC que realizaram a RCEE, incluindo 
exercícios aeróbicos e resistidos, por um período de 12 
meses ou mais. Em resumo, esse conjunto de evidências 
mostra o impacto clínico e a importância da recomendação 
dos programas de RCEE para pacientes com DAC. 

Cabe ressaltar que o impacto dos programas de RCEE 
não se limita às alterações na fisiopatologia e na progressão 
da DAC. A RCEE tem como objetivo a restituição satisfa-
tória da condição clínica, física, psicológica e laborativa 
do indivíduo.32 Nos pacientes com DAC, assim como em 
outras DCV, o exercício físico regular aumenta a capacida-
de funcional, força muscular, performance nas tarefas do 
dia-a-dia, diminui a depressão e a ansiedade, melhora o 
controle do estresse e, por fim, melhora a qualidade de vida 
desses pacientes.7,9,10,25,26,29,33-47 Segundo Bruning et al.,13 
dificilmente intervenções farmacológicas poderiam fornecer 
tantos benefícios como o exercício físico regular. De fato, 
Toobert et al.39 realizaram um ensaio clínico randomizado 
que avaliou mulheres com DAC no período pós-menopausa. 
Eles observaram que um programa de RCEE que incluia 
o controle do estresse, dieta com baixo teor de gordura e 
exercícios físicos regulares, reduziram os fatores de risco, 
aumentaram a massa muscular e a qualidade de vida em 
um seguimento de dois anos. Alguns autores também de-
monstraram que a RCEE melhora significativamente o estado 
geral de saúde, o escore de dor corporal, vitalidade, saúde 
mental, flexibilidade e função muscular, melhorando assim, 
a capacidade funcional e a qualidade de vida de idosos 
com DAC.41,42,44 A Tabela 1 mostra os estudos publicados, 
ao longo das últimas décadas, que avaliaram mudanças 
no estilo de vida e programas de RCEE para pacientes com 
DAC. É evidente o efeito benéfico das intervenções tanto 
na fisiopatologia, quanto na morbimortalidade, capacidade 
funcional e qualidade de vida. 

RECOMENDAÇÕES, PARTICIPAÇÃO E 
ADESÃO NOS PROGRAMAS DE RCEE

As principais instituições de saúde do mundo, como a 
Organização Mundial de Saúde, American Heart Association, 
American College of Sports Medicine (ACSM), European 
Society of Cardiology e a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
recomendam um programa de RCEE que inclua exercícios 
aeróbios, de resistência muscular localizada e de flexibilidade, 
como parte do tratamento dos pacientes com DAC.1,4,15,48,49 
Os primeiros estudos relacionando atividade física e doenças 
cardiovasculares apareceram na década de 30, mas só por 
volta dos anos 50 alguns autores começaram a preconizar, 
pontualmente, a mobilização precoce como parte do trata-
mento. Entretanto, foi a partir dos anos 60/70 que apareceram 
métodos de prescrição de exercícios regulares para pacientes 
com DCV e os centros de programas supervisionados come-
çaram a surgir.32 Em 1975, o ACSM publicou suas primeiras 
diretrizes sobre prescrição de exercícios para pacientes com 
DCV. Desde então, até os dias atuais (última versão publicada 
em 2018) as diretrizes publicadas pelo ACSM são as mais 
difundidas entre os profissionais que atuam na reabilitação 
cardiovascular.48 

Nos Estados Unidos os planos de saúde oferecem a 
RCEE em seu pacote de seguros para pacientes cardiopatas, 
incluindo aqueles com DAC. Pacientes que sofreram infarto 
agudo do miocárdio ou foram re-hospitalizados por algum 
agravamento da DAC participam de um programa que inclui 
avaliação, mobilização precoce, identificação e educação 
sobre fatores de risco e avaliação do nível de prontidão para 
a realização de atividade física. Dados da European Cardiac 
Rehabilitation Inventory Survey mostram que na Europa pelo 
menos 64% dos países têm programas de RCEE.50 

No Brasil, apesar das consistentes recomendações sobre 
programas de RCEE para o tratamento de pacientes com DCV, 
centros que disponibilizam esses programas são escassos. 
Em São Paulo, na década de 70 foi inaugurada a seção de 
reabilitação cardiovascular no Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia e o programa de reabilitação cardiovascu-
lar do Hospital das Clínicas/FMUSP em associação com a 
Escola de Educação Física/USP.32 Surgiram também alguns 
serviços particulares como Procordis e Fitcor.32 Atualmente, 
na cidade de São Paulo são encontrados outros serviços 
privados em grandes hospitais como Hospital Sírio-Libanês, 
Hospital Israelita Albert Einstein, dentre outros. No entanto, o 
número de programas oferecidos está aquém da demanda 
de pacientes com DCV, especialmente, àqueles destinados 
às populações mais carentes. Programas públicos de RCEE 
que incentivem e/ou permitiam a prática de exercício regular, 
mesmo não supervisionado, poderiam ter grande impacto 
na saúde pública do país, contribuindo para a redução dos 
gastos com o tratamento medicamentoso, prevenção de 
doenças e promoção à saúde. Outro ponto importante, é a 
falta de divulgação e conhecimento dos programas de RCEE 
existentes. Os programas privados têm seu próprio sistema de 
divulgação, mas os programas públicos quando existem, não 
parecem ser bem divulgados ou de fácil acesso à população. 
Ademais, dados publicados acerca da efetividade, adesão e 
acessibilidade aos programas disponíveis são muito raros no 
Brasil. Poucos são os programas de RCEE, públicos ou priva-
dos, que publicam seus achados e experiências. Por último, 
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Tabela 1. Estudos em ordem cronológica que utilizaram a reabilitação cardiovascular com ênfase no exercício físico em pacientes com 
doença arterial coronariana.

Estudos Tipo População Intervenções Tempo de 
acompanhamento Desfechos

Froelicher V, 1984 38 ERC
146 homens de 
meia idade com 
DAC

45 min de exercício aeróbio 
supervisionado; 3x semana; 
60 a 80% do VO2pico; vs. 
cuidados usuais

12 meses Capacidade funcional 

Ornish D, 1990    28 ERC
36 homens e 5 
mulheres de meia 
idade com DAC

Dieta vegetariana; Cessação 
do tabagismo; Controle do 
estresse; Exercício aeróbio 
(caminhada mínimo de 
30min/sessão); 180 min/sem; 
vs. cuidados usuais

12 meses Doença aterosclerótica 

Schuler G, 1992   25 ERC
113 homens de 
meia idade com 
angina estável

Dieta com baixa ingestão 
de gordura; 30 min de 
exercício aeróbio diário 
(cicloergômetro); pelo menos 
2x semana supervisionado; 
75% da FCM; vs. cuidados 
usuais

12 meses Capacidade funcional 
Doença aterosclerótica 

Hambrecht R, 1993 29 ERC
62 homens de 
meia idade com 
DAC

30 min de exercício aeróbio 
diário (cicloergômetro); 
pelo menos 2x semana 
supervisionado; 75% do VO2 
máx; vs. cuidados usuais

12 meses Capacidade funcional  
Doença aterosclerótica 

Haskell WL, 1994 26 ERC
300 homens e 41 
mulheres de meia 
idade com DAC

Dieta com baixa ingestão 
de gordura; Cessação do 
tabagismo; Perda de peso; 
Exercício aeróbio sem 
supervisão; vs. cuidados 
usuais

quatro meses Capacidade funcional  
Doença aterosclerótica 

Niebauer J, 1997  27 ERC
113 homens de 
meia idade com 
DAC

Dieta hipocalórica; 30 min 
de exercício aeróbio diário 
(cicloergômetro); 2x semana 
supervisionado (60 min/sem); 
vs. cuidados usuais

seis anos Capacidade funcional  
Doença aterosclerótica 

Ornish D, 1998 30 ERC
32 homens e três 
mulheres de meia 
idade com DAC

Dieta vegetariana; Cessação 
do tabagismo; Controle do 
estresse; Exercício aeróbio 
(caminhada mínimo de 
30min/sessão); 3h/semana; 50 
a 80% da FCM; vs. cuidados 
usuais

cinco anos Doença aterosclerótica 

Manchanda SC, 2000 31 ERC 42 Homens com 
DAC

Dieta hipocalórica; Controle 
dos fatores de risco; Exercício 
aeróbio moderado e Yoga; vs. 
cuidados usuais

12 meses Capacidade funcional  
Doença aterosclerótica 

Toobert DJ, 2000 39 ERC
28 mulheres de 
meia idade com 
DAC

Dieta vegetariana; Cessação 
do tabagismo; Controle do 
estresse; 60 min exercício 
aeróbio moderado; 3x 
semana; vs. cuidados usuais

dois anos
Capacidade funcional  
Doença aterosclerótica 

Jolliffe JA, 2001 5 Revisão 51 estudos (8440 
pacientes com DAC) RCEE* Morbimortalidade 

Belardinelli R, 2001 40 ERC
99 homens e 20 
mulheres de meia 
idade com DAC

30 min exercício aeróbio; 3x 
semana; 60% VO2 pico; vs. 
cuidados usuais

seis meses Capacidade funcional 
Qualidade de vida 

The Vestfold Heartcare 
Study Group, 2003 35 ERC

197 homens de 
meia idade com 
DAC

Dieta hipocalórica; Cessação 
do tabagismo; Exercício 
regular; 2x semana; 13-15 
na percepção subjetiva de 
esforço de Borg; vs. cuidados 
usuais

dois anos Morbimortalidade 

Seki E, 2003 44 ERC 38 homens idosos 
com DAC

20 min de aquecimento 
+ 20-30 min de exercício 
aeróbio contínuo + 20 min 
exercícios de resistência 
muscular e alongamento; vs. 
cuidados usuais

seis meses Qualidade de vida 

Taylor RS, 2004 6

Revisão 
sistemática 
e 
metanálise

48 estudos (8940 
pacientes com 
DAC)

RCEE* Morbimortalidade 
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o encaminhamento e a captação de pacientes com DCV em 
programas de RCEE ainda parece ser baixo, segundo um 
estudo nacional.51 De fato, Ruano-Ravina et al.52 publicaram 
em 2016 uma revisão sistemática que reuniu dados sobre 
a participação e adesão aos programas de RCEE. Foram 
incluídos 29 estudos de coorte prospectivos/retrospectivos 
e estudos transversais, com um N maior que 350.000 pa-
cientes, incluindo estudos realizados nos EUA, Reino Unido, 
Canadá, Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Austrália. Mulheres, 
desempregados, idosos e pacientes com pouca instrução 
e menor renda familiar foram os que tiveram menor adesão 

e participação nos programas de RCEE. Somado a isso, os 
participantes que moravam mais longe das instalações dos 
programas de RCEE ou que tinham dificuldade de chegar 
até o local, acabavam frequentando menos os programas. 
Segundo Bruning et al.13 a principal barreira para implemen-
tação de mudanças no estilo de vida em pacientes com DAC 
são adesão e acesso aos recursos necessários. No entanto, 
é provável que modificações no estilo de vida, como a prática 
de exercícios físicos regulares, sejam “sub-prescritas” para 
pacientes com DAC.53 Estima-se que 20 a 30% dos pacien-
tes elegíveis recebam encaminhamentos para programas 

Tabela 1. Estudos em ordem cronológica que utilizaram a reabilitação cardiovascular com ênfase no exercício físico em pacientes com 
doença arterial coronariana.

Estudos Tipo População Intervenções Tempo de 
acompanhamento Desfechos

Hambrecht R, 2004 47 ERC
101 homens de 
meia idade e 
idosos com DAC

20 min exercício aeróbio 
diário (cicloergômetro); 
pelo menos 1x semana 
supervisionado; 70% do 
VO2máx; vs. cuidados usuais

12 meses
Morbimortalidade  
Capacidade funcional 

Bäck M, 2008 41 ERC

32 homens e 2 
mulheres de meia 
idade e idosos 
com DAC

30 min exercício aeróbio 
(cicloergômetro); Exercícios 
de resistência muscular; 70% 
do VO2máx; vs. intervenção 
coronária percutânea

oito meses Capacidade funcional 
Qualidade de vida 

Seki E, 2008 42 ERC 34 homens idosos 
com DAC

20 min de aquecimento 
+ 20-30 min de exercício 
aeróbio contínuo + 20min 
exercícios de resistência 
muscular e alongamento; vs. 
cuidados usuais

seis meses Capacidade funcional 

Wise FM, 2010 7 Revisão - Exercícios aeróbios e 
resistidos Morbimortalidade 

Taylor RS, 2010 36 Revisão 
sistemática

12 estudos (1938 
pacientes com 
DAC)

RCEE em centros de 
reabilitação vs. reabilitação 
domiciliar

Morbimortalidade 
Qualidade de vida 

Heran BS, 20118 Revisão 
sistemática

47 estudos ERC 
(10.794 pacientes 
com DAC)

RCEE* Morbimortalidade 

Anderson L, 2014 9 Revisão 
sistemática

148 estudos 
(98.093 pacientes 
DAC)

RCEE* Morbimortalidade 
Qualidade de vida 

Bruning RS, 2015 13 Revisão - Treinamento físico aeróbio Morbimortalidade 

Maddison R, 2015 45 ERC
139 homens e 32 
mulheres de meia 
idade com DAC

Intervenção telefônica 
(mensagens de vídeo 
destinadas a aumentar o 
comportamento ativo); vs. 
cuidados usuais

quatro meses Qualidade de vida 

Anderson L, 2016 34

Revisão 
sistemática 
e 
metanálise

63 estudos ERC 
(14.486 pacientes 
com DAC)

RCEE* vs. cuidados usuais seis meses
Morbimortalidade 
Internação hospitalar  
Qualidade de vida 

Uddin J, 2016 10 Metanálise

55 ensaios ERC 
(26 estudos; 2395 
pacientes com 
DAC)

RCEE* vs. cuidados usuais Capacidade funcional 

Yamamoto S, 2016 43 Metanálise

21 estudos ERC 
(1095 pacientes 
de meia idade e 
idosos com DAC)

Treino RM vs. treino RM + 
aeróbio (combinado) vs. 
treino aeróbio – Todos dentro 
de um programa de RCEE*.

Todos os treinos: 
capacidade funcional 

Treino de RM: força 
muscular de MMSS e 
MMII 

Gomes-Neto M, 2017 59
Revisão 
sistemática 
e metanálise

12 estudos com 
609 pacientes

Treino intervalado de alta 
intensidade vs. RCEE*

Capacidade funcional  
mais no grupo intervalado
Qualidade de vida  em 
ambos os grupos.

DAC= Doença arterial coronariana; RCEE= Reabilitação Cardiovascular com ênfase no exercício físico; ERC= Estudo randomizado controlado; FCM= Frequência 
cardíaca máxima; RM= Resistência muscular; MMSS= Membros superiores. MMII= Membros inferiores; =Aumento; =Diminuição.
*RCEE= Programas abrangentes e de longo prazo, que envolvem avaliação médica, prescrição de exercício físicos aeróbios moderados, de resistência muscular 
localizada e alongamentos/flexibilidade (em média 60min sessão/3x/sem), educação para modificação dos fatores de risco cardíaco e aconselhamento psicológico. 
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RCEE.53-55 Dos pacientes encaminhados, aproximadamente 
40% participam efetivamente dos programas, sendo que, 
mulheres, em especial as idosas, apresentam menor pro-
babilidade de serem encaminhadas ou participarem dos 
programas.53,56 Os padrões para a adesão e participação em 
programas de RCEE podem ser diferentes entre os países, 
devido à cultura e os diferentes sistemas de saúde. No en-
tanto, é claro que as políticas de saúde pública no Brasil em 
relação à recomendação e promoção da RCEE para pacientes 
com DAC ainda são insuficientes, pouco eficazes e atingem 
uma parcela mínima da população. O projeto lançado em 
2011 pelo Ministério da Saúde no Brasil chamado Programa 
“Academia da Saúde”57 é uma estratégia de promoção à 
saúde promissora, pois incentiva a prática de atividades 
físicas nas comunidades, porém não engloba diretamente 
a RCEE para pacientes com DCV. 

Outro fator importante que merece ser ressaltado é a 
inclusão da tecnologia a favor da adesão de pacientes às 
mudanças efetivas do estilo de vida e, consequentemente, 
na participação em programas RCEE. Estudo publicado em 
2015, envolvendo 171 homens e mulheres com DAC, verifi-
cou o efeito do acompanhamento por celular no período de 
seis meses. Esse acompanhamento incluía mensagens de 
texto e vídeos que incentivassem o comportamento ativo e a 
prática de exercícios. Embora não tenha sido observado me-
lhora efetiva no consumo máximo de oxigênio, foi observado 
aumento da atividade física de lazer e caminhadas, além da 
melhora na qualidade de vida nesses pacientes.45 Segundo 
metanálise recente, cada vez mais, os avanços no uso da 
tecnologia ajudarão na adesão dos pacientes em programas 
de RCEE.46 A aplicação de monitoramento digital poderia ser 
útil para a manutenção dos hábitos saudáveis mesmo após 
alta do programa ou para aqueles que não podem frequentar 
os centros de programas supervisionados. Os benefícios 
do uso da tecnologia poderiam ir além do monitoramento 
da prevenção secundária, incluindo também estratégias 
para a atenção primária, como por exemplo, utilização 
de mensagens de texto motivacionais, aconselhamento 
comportamental e incentivos para mudança no estilo de 
vida, tratando assim, os fatores de risco para a DCV. Nesse 
sentido, alguns estudos têm observado resultados clínicos 
similares em pacientes com DAC que realizam programa 
supervisionado em centros especializados e programas 
domiciliares.9,36 Essas evidências sugerem que programas 
não supervisionados de RCEE, com monitoramento à dis-
tância, podem ser uma alternativa para os pacientes que 
não precisam de supervisão.58

Por último, podemos destacar a importância do tipo de 
atividades incluídas nos programas de RCEE. Se pensarmos 
em adesão, limitar o tipo de exercício a uma única modalida-
de, como exercício aeróbio em esteira ou cicloergômentro, 
não parece ser uma boa estratégia. Outros modalidades 
podem trazer benefícios tanto em relação à regressão da 
doença, diminuição da morbimortalidade, quanto a me-
lhora da capacidade funcional e qualidade de vida dessa 
população. Além disso, modalidades diversificadas podem 
aumentar a motivação e, consequentemente, a adesão 
aos programas de RCEE. Contudo, esse tema é pouco 
explorado na literatura. As evidências da literatura sobre o 
exercício aeróbico de intensidade moderada são numerosas 

e consistentes, mas os estudos de outras modalidades são 
bem menores, quando comparado ao exercício aeróbico. 
Nas últimas décadas vem aumentando o interesse pelo trei-
namento intervalado, como uma alternativa para pacientes 
com DAC. Apesar de não fazer parte das recomendações 
para esses pacientes, alguns estudos têm mostrado o seu 
potencial. Uma metanálise que analisou 609 pacientes com 
DAC comparou o treinamento intervalado de alta intensidade 
com o treinamento contínuo moderado e mostrou que os 
pacientes que participaram do treinamento intervalado 
apresentaram um maior aumento no VO2 máximo, quando 
comparado com o grupo que fez treinamento contínuo 
moderado. Por outro lado, em uma sub-análise de protocolos 
isocalóricos essa diferença desapareceu. Além disso, não 
houve diferença entre o treinamento intervalado e o contínuo 
moderado em relação aos domínios físicos, emocionais e 
sociais da avaliação da qualidade de vida nos pacientes 
com DAC.59 Da mesma forma, autores brasileiros mostraram 
que o treinamento intervalado de alta intensidade tem efeito 
superior na melhora do pulso de oxigênio em pacientes 
com DAC, mas tem efeito similar ao treinamento aeróbico 
de intensidade moderada na relação entre a ventilação e 
a produção de dióxido de carbono (VE/VCO2 slope) e na 
eficiência do consumo de oxigênio (OUES).60 Apesar dos da-
dos não serem conclusivos ainda, o treinamento intervalado 
pode ser uma boa alternativa para motivação, participação 
e adesão dos pacientes. Neste sentido, o grupo da pesqui-
sadora Taylor J. vem estudando questões como viabilidade, 
segurança, eficácia e aderência ao treinamento intervalado 
de alta intensidade em pacientes com DAC na Austrália. 
Os autores esperam mostrar resultados encorajadores, 
que apoiem o desenvolvimento de um protocolo padrão 
que incluam o exercício intervalado de alta intensidade aos 
programas de RCEE, como uma outra opção de exercício 
físico para pacientes com DAC.61 

Além do treinamento aeróbio, o treinamento resistido é 
outra modalidade que é recomendada e já faz parte da maioria 
dos programas de RCEE. Metanálise realizada por Yamamoto 
et al.43 envolvendo mais de mil pacientes mostrou que o 
treinamento resistido aumenta a força muscular de membros 
superiores e inferiores, e a capacidade física de pacientes 
com DAC de meia idade. Ademais, esse tipo de exercício 
promove melhora adicional na mobilidade dos pacientes 
idosos com DAC. A associação dos exercícios aeróbios 
com exercícios de resistência muscular está relacionada 
com a redução da mortalidade nessa classe de pacientes, 
evidenciando a importância da inclusão de exercícios resis-
tidos em programas de RCEE.7,8 Outras modalidades menos 
convencionais como a yoga, dança, pilates, meditação, 
entre outras, também podem contribuir para o tratamento 
de pacientes com DAC. Por exemplo, estudo realizado por 
Manchanda et al.31 mostrou o efeito da yoga incorporada 
às mudanças no estilo de vida em um grupo de 42 homens 
com DAC. Após um ano de acompanhamento, os autores 
observaram regressão da aterosclerose coronariana nesses 
pacientes. Esses achados destacam a importância de ampliar 
os tipos de exercício estudados em futuras pesquisas, para 
que as modalidades recomendadas para um programa de 
RCEE possam aumentar e melhorar a participação e adesão 
dos pacientes com DAC nos programas de RCEE. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, fica evidente que a RCEE é eficaz e 

proporciona muitos benefícios para o paciente com DAC. A 
RCEE é preconizada por diversas organizações de saúde 
como parte do tratamento de pacientes com DAC. Contudo, 
apesar de décadas de estudos publicados comprovando sua 
eficácia e segurança, o número de programas de RCEE, assim 
como, o número de participantes nos programas disponíveis, 
ainda é muito pequeno. Políticas públicas efetivas, bem 
como, investimento da iniciativa privada são necessários para 
aumentar os programas supervisionados de RCEE para o 
tratamento de pacientes com DAC. Alternativamente, investir 
em programas de RCEE domiciliar ou telemonitorada pode 
ser uma opção para o tratamento efetivo desses pacientes. 
E ainda, incluir diferentes modalidades de exercício físico em 
um programa de RCEE parece ser uma importante estratégia 

para melhorar a adesão e a participação dos pacientes. Dessa 
forma, concluímos que futuros estudos devem ser conduzidos 
para avaliar e desenvolver estratégias de implementação, 
manutenção e aprimoramento dos programas de RCEE para 
pacientes com DAC e DCV.
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ANÁLISE DA LITERATURA SOBRE AS FALHAS NA 
TÉCNICA DE MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL 

ANALYSIS OF THE LITERATURE ON FAILURES IN THE TECHNIQUE OF BLOOD 
PRESSURE MEASUREMENT

RESUMO
O procedimento da medida indireta da pressão arterial (PA) é usado na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de pacientes com hipertensão arterial nas diversas fases 
de evolução da doença. Embora o procedimento seja considerado simples e de fácil 
execução, muitos profissionais realizam-no de forma inapropriada e sem o devido 
conhecimento científico, o que pode interferir na fidedignidade dos resultados obtidos. 
Objetivo: Identificar na literatura as falhas no cumprimento da técnica de medida indireta 
da PA realizada por profissionais de saúde. Método: Trata-se de uma revisão integrativa 
que analisou estudos publicados entre 2013 e 2017, nas bases de dados Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature, Base de Dados de Enfermagem, Scientific 
Electronic Library Online, Medical Literature Analysis and Retrieval System, Literatura 
latino-americana e do Caribe em ciências da saúde, Índice Bibliográfico Espanhol em 
Ciências da Saúde e Biblioteca COCHRANE. Sete artigos compuseram a amostra 
do estudo, a qual foi analisada com relação à identificação do artigo, características 
metodológicas e avaliação do rigor metodológico. Resultados: Cinco estudos foram 
desenvolvidos no Brasil (71,5%), um no Egito (14,3%) e um nos Estados Unidos (14,3%). 
Os achados apontaram falhas relacionas à etapa do preparo do paciente, à etapa do 
procedimento e à etapa do registro da PA. Conclusão: Inúmeras falhas foram identifi-
cadas durante a realização do procedimento de medida indireta da PA, o que reforça 
a necessidade do desenvolvimento de estudos de intervenção que possam promover 
o conhecimento teórico-prático dos profissionais da saúde.

Descritores: Determinação da Pressão Arterial; Pressão Arterial; Enfermagem.

ABSTRACT
The indirect blood pressure (BP) measurement procedure is used in the prevention, 

diagnosis and treatment of patients with arterial hypertension in the various phases of 
disease progression. Although the procedure is considered simple and easy to perform, 
many professionals perform it incorrectly and without adequate scientific knowledge, 
which may interfere with the reliability of the results obtained. Objective: To identify in 
the literature failures in compliance with the technique of indirect BP measurement per-
formed by health professionals. Method: This is an integrated review that analyzed studies 
published between 2013 and 2017 in the Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature, the Brazilian Nursing Database (BDENF), the Scientific Electronic Library Online, 
the Medical Literature Analysis and Retrieval System, the Latin American and Caribbean 
Health Sciences Literature, the Spanish Bibliographical Health Sciences Index, and the 
COCHRANE Library databases. Seven articles made up the study sample, which was 
analyzed in terms of article identification, methodological characteristics and assessment 
of methodological rigor. Results: Five studies were developed in Brazil (71.5%), one in 
Egypt (14.3%) and one in the United States (14.3%). The findings pointed to failures 
related to the patient preparation stage, the procedure stage and  the BP recording 
stage. Conclusion: Numerous failures were identified during the indirect BP measurement 
procedure, which reinforces the need to develop intervention studies that can promote 
the theoretical-practical knowledge of health professionals.

Descriptors: Blood Pressure Determination; Blood Pressure; Nursing.
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ANÁLISE DA LITERATURA SOBRE AS FALHAS NA TÉCNICA DE MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

INTRODUÇÃO
A medida indireta da pressão arterial (PA) é um dos 

procedimentos mais utilizados para o diagnóstico da hiper-
tensão arterial (HA), para o controle das cifras pressóricas 
e para o estabelecimento de condutas terapêuticas indivi-
dualizadas e eficazes.1 

A HA é uma condição clínica multifatorial e o principal 
fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovas-
culares. Afeta 40% dos adultos com idade superior a 25 anos 
e é responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade 
mundo. Em países desenvolvidos a doença atinge 25% da 
população e é causa de aproximadamente 62% dos acidentes 
vasculares cerebrais e 49% dos infartos agudos do miocárdio. 
Na África 15% da população é hipertensa, já no Brasil mais 
de 60% dos idosos são portadores de HA e acredita-se que 
a doença seja responsável por 50% de todos os óbitos.1-4 

O procedimento da medida da PA é de fundamental 
importância para a determinação dos valores de PA, para a 
elucidação diagnóstica e para a classificação da HA em suas 
diferentes fases. Sendo assim, a medida deve ser realizada 
de maneira sistemática e de acordo com as orientações de 
sociedades de especialistas no assunto. Recomenda-se que 
o profissional de saúde seja tecnicamente treinado, utilize 
aparelhos calibrados e validados e siga todas as etapas do 
procedimento, de forma a garantir a precisão e a fidedignidade 
dos valores obtidos.1,5 

A medida da PA é frequentemente realizada por equipe 
multiprofissional, sendo que os enfermeiros e técnicos de 
enfermagem são os profissionais que mais executam a técnica 
em sua rotina assistencial.6 Embora o procedimento seja con-
siderado simples e de fácil execução, muitos profissionais o 
realizam de forma inapropriada e sem o devido conhecimento 
científico, o que pode interferir na fidedignidade dos valores 
mensurados.7 Os principais fatores de erro envolvidos na 
medida da PA estão relacionados ao paciente, à técnica, ao 
observador, ao ambiente, ao equipamento e ao registro das 
informações obtidas.6-9

Até o presente momento, inúmeras diretrizes foram desen-
volvidas e publicadas por sociedades de especialistas com 
a finalidade de descrever o correto procedimento de medida 
indireta da PA, entretanto muitas dessas recomendações não 
são devidamente seguidas pelos profissionais de saúde, ora 
devido à falta de padronização das técnicas, ora devido à 
escassez de conhecimento dos profissionais de saúde e à 
influência dos fatores de erro no procedimento.10 Diante do 
exposto, o objetivo deste estudo foi identificar na literatura 
falhas no cumprimento da técnica de medida indireta da PA 
realizada por profissionais de saúde. 

MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Esta 

metodologia se propõe a ampliar o conhecimento e enten-
dimento sobre determinado assunto a partir da análise das 
publicações, integrando os conceitos de saúde.11 Para o 
desenvolvimento do estudo, foram realizadas seis etapas: 
identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; esta-
belecimento de critérios de inclusão e exclusão; identificação 
dos estudos pré-selecionados e selecionados; categoriza-
ção dos estudos selecionados; análise e interpretação dos 
resultados e apresentação da síntese do conhecimento.12,13 

A estratégia PICO é uma ferramenta utilizada pela prática 
baseada em evidências e é representa pelo acrônimo dos 
termos em inglês “Patient”, “Intervention”, “Comparion” e “Out-
comes”. Tal estratégia foi aplicada na fase inicial desta revisão 
como contribuição à elaboração da questão da pesquisa e 
devido à necessidade de se identificar palavras-chaves para 
a localização de estudos relevantes nas bases de dados 
selecionadas.14 A Tabela 1 descreve os termos utilizados na 
configuração da estratégia PICO deste estudo.

A seguinte questão norteadora foi formulada para a pre-
sente revisão: Quais as falhas realizadas por profissionais de 
saúde no cumprimento da técnica de medida indireta da PA?   

Foram incluídos no estudo artigos publicados na íntegra, 
no período de 2013 a 2017 e redigidos em português, inglês 
ou espanhol. Foram excluídos artigos duplicados, relatos de 
experiência, teses, dissertações ou artigos cuja temática eram 
incompatíveis com a proposta deste estudo. 

A busca bibliográfica foi realizada no mês de Julho de 
2017 nas bases de dados Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature (CINAHL), Base de Dados de Enferma-
gem (BDENF), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 
Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem (MEDLINE), 
Literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde 
(LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da Saúde 
(IBECS) e Biblioteca COCHRANE. Os descritores utilizados 
na busca foram: Determinação da Pressão Arterial (Blood 
Pressure Determination), Pressão Arterial (Blood Pressure) e 
Enfermagem (Nursing), com a aplicação do operador boo-
leano “AND” entre todos os termos.  

A recomendação PRISMA consiste em um checklist com 
27 itens e um fluxograma de quatro etapas com intuito de 
ajudar os autores a melhorarem o relato de revisões sistemá-
ticas e meta-análises.15 Esta recomendação foi utilizada para 
promover o relato da presente revisão e auxiliar na seleção 
dos estudos. A Figura 1 ilustra as etapas do processo de 
seleção dos estudos incluídos nessa revisão conforme a 
recomendação PRISMA.

Para a extração dos dados, utilizou-se um instrumento 
elaborado e validado,16 o qual é composto de itens relativos 
à identificação do artigo, características metodológicas e 
avaliação do rigor metodológico.16

A análise dos dados ocorreu por meio de três momentos: 
pré-análise, exploração do material e tratamento e inter-
pretação dos resultados.17 Na pré-análise dos materiais, 
realizou-se a leitura flutuante dos artigos completos para ter 
conhecimento sobre os temas abordados. A exploração do 

Tabela 1. Descrição da estratégia PICO.

Acrônimo Definição Descrição

P Paciente ou 
problema

Falhas no cumprimento da 
técnica de medida indireta 
da pressão arterial

I Intervenção ou 
indicador

Técnica de medida indireta 
da pressão arterial

C Comparação ou 
controle

Etapas da medida indireta da 
pressão arterial 

O Desfecho 
(“Outcomes”)

Identificação de falhas no 
cumprimento da técnica de 
medida indireta da pressão 
arterial 
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material foi realizada após leituras detalhadas dos artigos 
realizando-se recortes em unidades de registro. 

Os trabalhos incluídos na revisão foram analisados em níveis 
de evidência, o qual o autor classifica a qualidade dos estudos 
em sete níveis: Nível I (revisões sistemáticas ou metanálise de 
estudo clínico com randomização); Nível II (estudo clínico com 
randomização); Nível III (estudo clínico sem randomização); 
Nível IV (estudo de coorte e caso controle); Nível V (revisão 
sistemática de estudos descritivos/qualitativos); Nível VI (estudos 
descritivos/qualitativos); Nível VII (opinião de especialistas). De 
acordo com essa classificação, os níveis I e II são considerados 
evidências fortes, os níveis III e IV são considerados evidências 
moderadas e os níveis de V a VII são evidências fracas.18

Os dados extraídos dos estudos foram analisados, inter-
pretados e apresentados de forma descritiva no Quadro 1. 

RESULTADOS
Um total de sete estudos foi selecionado para integrar 

esta revisão, sendo três estudos de delineamento transver-
sal (42,9%), dois de revisão integrativa (28,5%), um quase 
experimental (14,3%) e um descritivo (14,3%).

Em relação à origem dos estudos, cinco estudos foram 
desenvolvidos no Brasil (71,5%), um no Egito (14,3%) e um nos 
Estados Unidos (14,3%); seis foram publicados no idioma inglês 
(85,7%) e um na língua portuguesa (14,3%). Quanto à disciplina 
dos autores, cinco estudos foram desenvolvidos em escolas de 
enfermagem (71,5%) e dois não foram especificados (28,5%).  
As amostras dos estudos foram compostas, predominante-
mente, por profissionais e graduandos de enfermagem (71,5%). 

No tocante aos níveis de evidência, seis estudos foram 
classificados como nível VI (85,7%) e um foi classificado 
como nível III (14,3%) (32). O Quadro 1 descreve os artigos 
selecionados na amostra conforme título, autores, ano de 
publicação, objetivo principal, tipo de estudo e principais 
resultados/conclusão. 

A Tabela 2 especifica as falhas no cumprimento das 
etapas da medida indireta da PA que foram descritas nos 
estudos incluídos na revisão.  

DISCUSSÃO
Os resultados dessa revisão demonstraram que diversas 

são as falhas relacionas à medida indireta da PA. Na etapa 
preparo do paciente as falhas que mais se destacaram foram: 
a não observação das etapas relacionadas à averiguação 
de consumo de álcool, café, cigarro e alimentos 30 minutos 
antes do procedimento e falta de orientação ao paciente. 
Na etapa da medida da PA as falhas com destaque foram: 
a utilização de aparelhos não calibrados, a não mensuração 
da circunferência braquial e seleção do manguito de tama-
nho inadequado. Na etapa sobre o registro, destacou-se o 
arredondamento de valores de PA. 

Quanto aos níveis de evidência, a maioria dos artigos 
foram classificadas com evidência fraca, o que reflete em 
discussões tendenciosas, necessitando de uma metodolo-
gia rigorosa, para fornecer dados clínicos de confiança, ou 
seja, precisa de estudos com níveis de evidência forte para 
subsidiar práticas seguras e certificar a sua eficácia.18

Apesar do grande número de diretrizes nacionais e in-
ternacionais que descrevem a técnica correta de medida 
indireta da PA, evidenciou-se que o procedimento não está 
sendo realizado de forma correta por profissionais de saúde, 
o que pode comprometer o diagnóstico e tratamento de 
portadores de hipertensão arterial, bem como colaborar com 
o desenvolvimento de agravos à saúde.8

Falhas ocasionadas durante a medida da PA podem estar 
relacionadas à falta de conhecimento teórico-prático5 e falta 
de concentração mental do observador durante a realização 
do procedimento.19  

Na etapa do preparo do paciente, recomenda-se que o 
profissional se identifique, se apresente e oriente o indivíduo 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos incluídos na revisão conforme modelo da declaração PRISMA.15
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quanto aos procedimentos e cuidados que serão realizados. 
Esse contato inicial é importante para diminuir o medo e a 
ansiedade e promover a calma,7 uma vez que favorece o 
início do vínculo paciente-profissional.   A literatura traz que 
o medo e a ansiedade durante a medida podem aumentar 
os valores da PA devido estimulação da atividade simpática 
com consequente alteração na frequência cardíaca, no débito 
cardíaco e na resistência vascular periférica.20 

Os estudos analisados nesta revisão mostraram que 
quatro desses estudos (57,1%) não verificaram as etapas re-
lacionadas à averiguação de consumo de álcool, café, cigarro 

e alimentos nos 30 minutos que antecedem o procedimento e 
não orientam o cliente para não conversar durante a medida. 

O consumo de álcool, café, cigarro e alimentos antes da 
medida da PA podem interferir nos resultados do procedi-
mento e favorecer a elevação das cifras pressóricas. Além 
do mais, se o indivíduo conversar durante a medida, também 
pode interferir nos valores da medida, por isso a diretriz instrui 
que possíveis dúvidas da pessoa precisam ser esclarecidas 
antes ou após o procedimento.1 

A falta de higienização das mãos pelos profissionais de 
saúde e o posicionamento inadequado do paciente durante 

Quadro 1. Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa conforme título, autores, ano de publicação, objetivo, 
tipo de estudo e principais resultados/conclusão. 

Nº Título Autor/ ano Objetivo Tipo de Estudo Principais resultados/Conclusão

1

Practices adopted by 
nursing professionals 
for indirect measure-
ment and recording of 
blood pressure8

Mouro DL, Godoy 
S, Veiga EV,
Zandomenighi RC,
Marchi-Alves LM. 
2017

Identificar como é reali-
zado o procedimento de 
medida indireta e registro 
da PA por profissionais de 
enfermagem e as
condições técnicas dos 
dispositivos utilizados

Quantitativo Observa-
cional Transversal

A calibração dos equipamentos não era 
realizada e não havia manguitos disponí-
veis de tamanhos variados. Há importan-
tes lacunas nos procedimentos adotados 
pela enfermagem para a medida da PA. 

2

Effectiveness of Sim-
ulation-Based Blood 
Pressure Measurement 
on Practice Compe-
tency among 2nd Year 
Nursing Students9

Abdullah WH, 
Mohamed IA. 2017

Investigar o efeito do uso 
da medida da PA baseada 
em simulação na compe-
tência prática entre estu-
dantes do 2º ano de enfer-
magem da universidade rei 
abdulaziz. 

Quase- Experimental

Fontes de erro na medida indireta da PA 
incluem a preparação inadequada do 
paciente, o posicionamento incorreto do 
manguito, falha na localização dos pulsos 
braquial e radial, manipulação ineficaz da 
pera de borracha, posicionamento incor-
reto do estetoscópio em cima da artéria 
braquial, e falha na identificação dos sons 
de Korotkoff. 

3

Failures related to the 
measurement of blood 
pressure among nurs-
ing students22

Freitas CCS, Melo 
GSM, Costa IKF, 
Pergola-Marconato 
AM, Tibúrcio MP, 
Torres GV. 2016

Identificar falhas relaciona-
das à medida da PA entre 
estudantes de graduação 
em enfermagem

Analítico, Transversal

As falhas na medida indireta da PA se 
referem à seleção inadequada do mate-
rial necessário, mensuração incorreta da 
circunferência do braço, falta de higieniza-
ção das mãos após o procedimento.

4

Adequação do 
manguito durante a 
medida da pressão 
arterial: uma revisão 
integrativa6

Oliveira TMF, Al-
meida TCF. 2015

Identificar evidências cien-
tíficas disponíveis na lite-
ratura sobre a adequação 
do manguito durante a 
medida da PA.

Revisão Integrativa
A seleção do manguito e a medida da cir-
cunferência braquial são as etapas menos 
realizadas durante a medida da PA.

5

Theoretical and prac-
tical knowledge of 
Nursing professionals 
on  indirect blood pres-
sure measurement at a 
coronary care unit23

Machado JP, 
Veiga EV, Ferreira 
PAC, Martins JCA, 
Godoy Daniel ACQ, 
Oliveira AS, Silva 
PCS. 2014

Determinar e analisar o 
conhecimento teórico e 
prático de profissionais de 
Enfermagem sobre a me-
dida indireta da PA.

Descritivo, Transversal

Foram identificadas as seguintes lacunas 
do conhecimento: ausência de checagem 
da calibração do aparelho e do estetoscó-
pio, não realização da medida da circun-
ferência braquial e o registro inadequado 
dos valores da PA.

6

Knowledge of ac-
curate blood pressure 
measurement proce-
dures in chiropractic 
students26

Crosley AM, DC 
and La Rose, JR, 
MBBS, MMed. 2013

Avaliar o conhecimento 
dos procedimentos de me-
dida da PA em estudantes 
de quiropraxia.

Observacional, 
Descritivo

As seguintes lacunas do conhecimento fo-
ram identificadas: posicionamento inade-
quado do paciente, arredondamento dos 
valores de PA, dificuldade na identificação 
do hiato auscultatório, seleção inadequa-
da de manguito, desinflação do manguito 
em velocidade inadequada. 

7

Contextual analysis 
of the measurement 
of blood pressure in 
clinical practice19

Tibúrcio, MP, Torres, 
GV, Enders, BC, 
Tourinho, FSV, 
Melo, GSM, Costa, 
IKF. 2013

Analisar os aspectos con-
textuais da mensuração 
da PA na prática clínica e 
compreender os fatores 
que determinam este fe-
nômeno

Revisão Integrativa

Foram citados os seguintes erros na  
técnica de medida indireta da PA: escolha 
incorreta do manguito, posição incorreta 
do manguito, não-estimação do nível da 
pressão sistólica com erro na presença de 
hiato auscultatório, velocidade de defla-
ção muito rápida, colocação do manguito 
sobre roupas, compressão excessiva do 
estetoscópio deformando a artéria e uti-
lização do diafragma ao invés da campâ-
nula; olhos não-alinhados ao manômetro; 
identificação incorreta dos sons de Koro-
tkoff; e tendência para arredondamento 
dos valores da PA. 

PA- pressão arterial.
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a medida da PA também foram identificados como falhas na 
etapa de preparação do paciente. Entretanto, salienta-se que 
a baixa adesão à higienização das mãos se refere a uma das 
causa das infecções relacionadas à assistência.21 Por isso 
a importância de se realizar antes e após o procedimento. 

No que se refere à etapa da medida indireta da PA, os 
resultados do estudo mostraram que os profissionais têm 
dificuldade em selecionar o material necessário, utilizar apare-
lhos calibrados, realizar a desinfeção da campanula e alinhar 
o manômetro na altura dos olhos do observador. 

A não desinfeção da campânula e das olivas do es-
tetoscópio antes e após o procedimento está associada 

à contaminação do equipamento com grande número de 
reservatórios de agentes infecciosos.22

Quanto ao aparelho a ser utilizado, várias precauções são 
necessárias para minimizar erros e obter resultados mais fide-
dignos, como sua validação e calibração. A validação garante 
a adequação à normas e a confiabilidade do aparelho. E a 
calibração serve para verificar se o aparelho está apto para a 
medição e se não irá interferir no resultado final da PA e precisa 
ser semestral ou quando for necessário deve ser submetido a 
novos testes.8,23 Recomenda-se que o profissional mantenha o 
manômetro a altura dos olhos de forma a visualizar adequada-
mente os resultados obtidos no momento da medida da PA.1 

O tamanho adequado do manguito também tem sido uma 
preocupação dos estudos analisados, são poucos os profissio-
nais e acadêmicos que se atentam a esse fator, em sua maioria 
utilizam manguitos de tamanho padrão para todas as medidas 
com circunferências braquiais distintas.24 O uso inadequado 
do manguito pode influenciar a precisão dos valores obtidos. 
Estudos demonstraram que manguitos menores do que os ideais 
superestimam os valores obtidos, sendo o contrário também 
verdadeiro, manguitos maiores subestimam os resultados.8,25-27 

Muito embora o manguito deve estar posicionado de 2 a 
3 centímetros acima da fossa cubital, sem deixar folgas e sem 
compressão excessiva,1,8 os resultados do presente estudo 
mostrou que os profissionais não se atentam em colocar o 
manguito corretamente no braço do paciente, além disso 
realizam uma compressão excessiva do estetoscópio sobre 
a artéria, o que pode causar sua deformação e interferir na 
ausculta e resultados da medida. 

Em relação ao garroteamento do braço e uso das roupas 
no membro utilizado no procedimento, um estudo apontou que 
a medida da PA deve ser realizada com o braço despido ou 
com roupa que não ultrapasse espessura de 2 milímetros.28 
Nesta revisão verificou-se que os profissionais da saúde não 
realizam a medida com a braço desnudo, porém, a literatura 
supracitada traz a necessidade de novos estudos para confir-
mar até quando a roupa pode interferir no resultado da medida. 

Quanto à realização do método palpatório para estimativa 
da pressão arterial sistólica (PAS) é essencial que se evite 
inflação excessiva do manguito e compressão acentuada da 
artéria, o que pode diminuir o desconforto ao paciente e o 
comprometimento dos resultados do procedimento.25 Os re-
sultados dessa revisão mostraram que os profissionais não 
palpam a artéria radial para estimativa da PAS e apresentam 
dificuldades na localização dos locais de pulso (radial e braquial). 
O não cumprimento desta etapa dificulta a identificação do hiato 
auscultatório, o qual requer habilidades quanto à palpação dos 
pulsos, insuflação do manguito e ausculta dos sons de Korotkoff. 

Diretrizes nacionais e internacionais recomendam que uma 
série de medidas seja realizada consecutivamente, a fim de obter 
valores fidedignos de PA; entretanto, um intervalo de tempo 
entre cada leitura deve ser respeitado, para que o resultado não 
apresente números errôneos, que não representem a realidade.1-2

O arredondamento de valores, a preferência por deter-
minados dígitos terminais, tais como zero ou cinco, e a não 
identificação do membro utilizado no procedimento foram 
as principais falhas relatadas na etapa de registro da PA. 
Estudos demonstraram que informações resumidas, rasu-
ras, letra ilegível e falta de identificação do profissional que 
realizou o procedimento são comuns entre os profissionais, 
o que não deveria acontecer por o prontuário se tratar de um 

Tabela 2. Distribuição das falhas no cumprimento das etapas da 
medida indireta da PA, segundo resultado dos artigos incluídos 
na revisão. 

Falhas no cumprimento das etapas da medida 
indireta da PA* n (%)

Preparo do paciente
Não observa as etapas relacionadas à averiguação de 
consumo de álcool, café, cigarro e alimentos nos 30 
minutos que antecedem o procedimento

4 (57,1)

Não se identifica ao paciente 1(14,3)
Não explica o procedimento a ser realizado 3(42,8)
Não orienta o cliente para não conversar durante a 
medida 1(14,3)

Não higieniza as mãos 1(14,3)
Não mantém o paciente em repouso por 5 min antes 
da medida 2(28,5)

Não coloca o braço do paciente na altura do coração, 
com a palma da mão apoiada e voltada para cima 2(28,5)

Não coloca o paciente recostado na cadeira com os 
pés apoiados no chão e pernas descruzadas 2(28,5)

Etapas da medida da PA
Não seleciona o material necessário (fita métrica, 
estetoscópio, esfigmomanômetro, bloco de anotação 
e caneta)

1(14,3)

Não utiliza aparelhos calibrados 2(28,5)
Não realiza desinfecção da campânula e olivas do 
estetoscópio 1(14,3)

Não posiciona o estetoscópio no ouvido corretamente 2(28,5)
Não alinha os olhos na altura do manômetro 1(14,3)
Não mede a circunferência braquial 6(85,7)
Não seleciona o manguito de tamanho adequado 6(85,7)
Não posiciona o manguito de maneira correta 1(14,3)
Não utiliza o braço desnudo 1(14,3)
Não localiza artéria braquial por palpação 1(14,3)
Não localiza os locais de pulso (pulso radial e braquial) 1(14,3)
Realiza compressão excessiva do estetoscópio 
deformando a artéria 1(14,3)

Não estima o nível da pressão sistólica 2(28,5)
Não identifica o hiato auscultatório  2(28,5)
Não infla a bolsa de borracha do manguito até 
ultrapassar 20 a 30 mmHg do nível estimado da 
pressão sistólica

1(14,3)

Não desinfla lentamente o manguito na velocidade de 
2-3 mmHg por segundo 2(28,5)

Não identifica os sons adequados da pressão arterial 2(28,5)
Não aguarda o tempo de 1 minuto para a próxima 
medida 2(28,5)

Registro
Não registra os valores sem arredondamentos 4(57,1)
Não anota o membro em que foi verificada a pressão 
arterial 1(14,3)

*PA – pressão arterial. 
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documento legal de defesa dos profissionais, necessitando 
de autenticidade dos dados relatados.8,29  

Os resultados do presente estudo apontam a necessidade 
de desenvolvimento e implementação de estratégias educa-
tivas eficazes que promovam o conhecimento teórico-prático 
dos profissionais de saúde sobre o procedimento de medida 
indireta da PA, de forma a garantir a fidedignidade dos valores 
obtidos e a qualidade do cuidado prestado.  Ademais, suge-
re-se o desenvolvimento de estudos que possam investigar a 
fundo os motivos que levem às falhas do observador durante o 
procedimento. Evidências desse tipo poderiam garantir maior 
conhecimento teórico e habilidade técnica aos profissionais 
de saúde quanto a realização da técnica.1-2,30 

CONCLUSÃO 
Inúmeras são as falhas no cumprimento da técnica de 

medida indireta da PA, principalmente quanto ao preparo do 
paciente, à medida da circunferência braquial, à seleção do 
manguito e ao registro do procedimento.
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CARDIOMIOPATIA PERIPARTO ASSOCIADA À SÍNDROME 
DO QT LONGO E SÍNCOPE POR TAQUICARDIA 

VENTRICULAR POLIMÓRFICA: RELATO DE CASO 

PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY ASSOCIATED WITH LONG QT SYNDROME AND 
POLYMORPHIC VENTRICULAR TACHYCARDIA SYNCOPE: A CASE REPORT

RESUMO
Introdução: A cardiomiopatia periparto é uma causa rara de insuficiência cardíaca no 

período entre o último mês de gestação e os cinco meses após o parto. A síndrome do 
QT longo caracteriza-se pelo atraso da repolarização ventricular e pode se manifestar 
com síncope e morte súbita devido a um tipo de taquicardia ventricular polimórfica 
conhecida como torsades de pointes. Descrição do caso: J.S., 26 anos, sexo feminino, 
natural e procedente de São Paulo. Paciente puérpera - 40º dia (G3P3A0), procurou 
o pronto-socorro com queixa de síncope durante amamentação e dispneia em mo-
derados esforços. Durante a avaliação no PS, evoluiu para desconforto torácico e 
agitação psicomotora, sendo notada taquicardia ventricular não sustentada no monitor 
cardíaco (torsades de pointes), que foi controlada com cardioversão elétrica e sulfato 
de magnésio intravenoso. O eletrocardiograma mostrou ritmo sinusal, alteração difusa 
da repolarização ventricular e intervalo QTc de 580 ms. O ecocardiograma mostrou 
disfunção sistólica moderada, com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 43% 
à custa de hipocinesia difusa. Após avaliação da equipe de arritmologia chegou-se 
ao diagnóstico de cardiomiopatia periparto associado à síndrome do QT longo. Foi 
iniciado tratamento otimizado para insuficiência cardíaca e implantado cardiodesfibrila-
dor por causa de episódios recorrentes de arritmia durante a internação. Discussão: A 
cardiomiopatia periparto é uma doença rara, porém, tem taxa de mortalidade elevada, 
entre 18% e 56%. A paciente descrita satisfez os quatro critérios para o diagnóstico: 
sintomas de insuficiência cardíaca nos primeiros 5 meses depois do parto, ausência 
de cardiomiopatia prévia, etiologia desconhecida e disfunção sistólica com FEVE < 
45%. A síndrome do QT longo é uma doença genética de apresentações variáveis. Os 
fatores que desencadeiam as taquiarritmias são situações de instabilidade elétrica por 
hiperatividade do sistema simpático e também situações raras, como a cardiomiopatia 
periparto. Em casos de arritmias ventriculares graves, o tratamento é o implante de 
cardiodesfibrilador. Conclusão: A associação da cardiomiopatia periparto com a sín-
drome do QT longo é rara. A gravidade associada a essas condições torna importante 
o diagnóstico precoce e tratamento imediato pelo potencial risco de morte associado 
a ambas as condições clínicas.

Descritores: Cardiomiopatia Período Periparto; Síndrome do QT Longo; Taquicardia 
Ventricular Polimórfica; Torsades de Pointes.

ABSTRACT
Introduction: Peripartum cardiomyopathy is a rare cause of heart failure during the 

period between the last month of pregnancy and five months after delivery. Long QT 
syndrome is characterized by a delay in ventricular repolarization and may manifest with 
syncope and sudden death due to a type of polymorphic ventricular tachycardia known 
as torsades de pointes. Case description: J.S., 26-years-old, female, born and residing 
in São Paulo, Puerperal - 40th day (G3C3A0), went to the emergency room complaining 
of syncope during breastfeeding and dyspnea on moderate exertion. During evaluation 
in the ER, the patient developed thoracic discomfort and psychomotor agitation, with 
non-sustained ventricular tachycardia on the cardiac monitor (torsades de pointes), which 
was controlled with electrical cardioversion and intravenous magnesium sulfate. The 
electrocardiogram showed sinus rhythm, diffuse alteration of ventricular repolarization 
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INTRODUÇÃO
A Cardiomiopatia Periparto (CMP) é uma condição clínica 

rara cujo diagnóstico é baseado em três critérios clínicos de 
acordo com a European Society of Cardiology (ESC) Working 
Group on Peripartum Cardiology:1 a) surgimento de sintomas 
de insuficiência cardíaca (IC) entre o último mês de gesta-
ção e o quinto mês de puerpério; b) disfunção sistólica do 
ventrículo esquerdo (fração de ejeção < 45%); c) ausência 
de outra etiologia aparente para a IC. Arritmias cardíacas 
ocorrem em cerca de 19% das pacientes das pacientes com 
CMP.2 Um registro que incluiu 9.841 mulheres internadas 
com diagnóstico de CMP demonstrou uma prevalência de 
taquicardia ventricular de 4,2%. A morbimortalidade intrahos-
pitalar, o tempo de internação, os custos e o número de 
procedimentos foram significativamente maiores no grupo de 
pacientes que apresentaram arritmia. Em raros casos pode 
ocorrer associação com doenças como a Síndrome do QT 
Longo (SQTL),3 cujo retardo na repolarização ventricular pode 
determinar predisposição a arritmias ventriculares malignas, 
com destaque para a taquicardia ventricular polimórfica, 
principalmente a torsades de pointes.4

DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente de 26 anos, feminina, admitida no serviço de 

emergência no 40º dia de puerpério, atualmente na terceira 

and QTc interval of 580 ms. The echocardiogram showed moderate systolic dysfunction, 
with a left ventricular ejection fraction of 43% influenced by  diffuse hypokinesia. After 
evaluation by the arrhythmology team, the diagnosis of peripartum cardiomyopathy 
associated with long QT syndrome was made. Optimized treatment for heart failure 
was initiated and a cardioverter-defibrillator was implanted due to recurrent episodes 
of arrhythmia during hospitalization. Discussion: Peripartum cardiomyopathy is a rare 
disease, but it has a high mortality rate, between 18% and 56%. The patient described 
met the 4 diagnostic criteria: symptoms of heart failure in the first 5 months after deli-
very, absence of prior cardiomyopathy, unknown etiology, and systolic dysfunction with 
LVEF<45%. Long QT syndrome is a genetic disease of varying presentations. The factors 
that trigger the tachyarrhythmias are situations of electrical instability due to sympathetic 
system hyperactivity and rare situations, such as peripartum cardiomyopathy. In cases 
of severe ventricular arrhythmias, the treatment is a cardioverter-defibrillator implant. 
Conclusion: The association of peripartum cardiomyopathy with long QT syndrome 
is rare. The severity associated with these conditions points out early diagnosis and 
immediate treatment important because of the potential risk of death associated with 
both clinical conditions.

Keywords: Peripartium Period; Tachycardia, Ventricular; Torsades de Pointes

gestação. Relatou início recente de dispneia aos moderados 
esforços (não apresentava previamente) e dois episódios de 
perda de consciência durante amamentação, sem pródromos 
e sem causa aparente. Negou antecedentes patológicos 
cardiovasculares ou obstétricos. Negou etilismo e tabagis-
mo. Apresentava-se em bom estado geral, eupneica, PA: 
128/70 mmHg, FC: 72 bpm, sem edema periférico, restante 
com exame físico normal. O eletrocardiograma (ECG) inicial 
demonstrou ritmo sinusal, alteração difusa da repolariza-
ção e alargamento do intervalo QT (QTc 580ms). Figura 1 
Os exames laboratoriais iniciais foram: Hb: 12,5 g/dl; Leucó-
citos: 8.200/mm3; Plaquetas 205.000/mm3; Cr: 0,83 mg/dL; 
U: 11 mg/dL; Na: 143 mmol/L; K: 3,3 mmol/L; Mg: 2,1 meq/L. 
A paciente evoluiu subitamente com desconforto torácico, 
sem instabilidade hemodinâmica e sem alteração do nível de 
consciência, sendo evidenciado taquicardia ventricular não 
sustentada e taquicardia ventricular polimórfica (torsades 
de pointes). (Figura 2) Considerando a estabilidade hemo-
dinâmica, foi optado por administrar rapidamente Sulfato de 
Magnésio (2g) IV, obtendo-se reversão para ritmo sinusal. Foi 
submetida a ecocardiograma transtorácico que demonstrou 
hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo - fração de ejeção: 
0,43 (Simpson). A paciente internada e avaliada pela equipe 
da Arritmologia. Foram iniciadas medidas para IC, sendo indi-
cado implante de cardiodesfibrilador (CDI) admitindo-se que 
os dois episódios de síncope sem pródromos provavelmente 

Figura 1. Eletrocadiograma. Derivação DII: ritmo sinusal, FC: 101 bpm.
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foram relacionados à presença de arritmia ventricular com-
plexa. A paciente evoluiu bem, com melhora dos sintomas 
e recebeu alta hospitalar dois dias após implante de CDI, 
mantendo o uso de betabloqueador. Foi reavaliada ambula-
torialmente e não apresentou novos episódios de síncope.

DISCUSSÃO
Dentre os critérios clínicos para o diagnóstico de CMP 

recomendados pela European Society of Cardiology (ESC) 
Working Group on Peripartum Cardiology a paciente descrita 
apresentava os seguintes: a) desenvolvimento de cardiomio-
patia nos primeiros cinco meses de puerpério; b) ausência 
de cardiomiopatia prévia e c) disfunção sistólica do ventrículo 
esquerdo. A incidência4,5 da CMP varia de acordo com a 
localização geográfica, havendo variação nos diversos países: 
Japão (1:20.000), Dinamarca (1:10.149), Estados Unidos 
(1:4.000) e África do Sul (1:1000). No Brasil, não temos dados 
sobre estimativa da incidência de CMP. Dentre os fatores de 
risco descritos6,7 para seu desenvolvimento destacam-se: 
raça negra, multiparidade, idade materna avançada, hiper-
tensão arterial e pré-eclâmpsia. Durante a gravidez, alguns 
sintomas como dispneia, fadiga e edema periférico podem 
não ser reconhecidos como relacionados à IC, sendo erronea-
mente interpretados como parte das adaptações cardíacas 
da gravidez. O tratamento farmacológico a ser instituído 
durante a gravidez, deve considerar cuidadosamente as 
contraindicações, riscos e benefícios da terapêutica instituída.6 
No puerpério, o tratamento deve ser semelhante ao utilizado 
para IC por outras etiologias, tais com utilização de inibido-
res da enzima conversora de angiotensina, bloqueador do 
receptor de angiotensina II, betabloqueadores e espirono-
lactona. Até 32% das pacientes podem apresentar recupe-
ração completa ou quase completa da função ventricular nos 
primeiros seis meses de evolução.8 Trata-se de uma doença 
com elevada mortalidade, com taxas que podem atingir até 
32%9 a depender da apresentação clínica e da repercussão 
sobre a função ventricular. 

A síndrome do QT longo (SQTL) é uma canalopatia 
cardíaca caracterizada pelo atraso na repolarização mio-
cárdica, com prolongamento do intervalo QT (> 480 msec), 
podendo ser dividida em formas congênitas e adquiridas, 
com incidência estimada em 1:2.500.10  Nessa condição 
patológica são descritas arritmias cardíacas graves, tais 
como taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. A pre-
sença dessas arritmias agrava o prognóstico, com potencial 
evolução para síncope e morte súbita. Entre os fatores que 
desencadeiam as arritmias são descritas condições que 
podem desencadear instabilidade elétrica por hiperatividade 

do sistema simpático (estresse físico e emocional) e ainda 
situações menos frequentes, como a CMP. 11 São descritas 
algumas associações genéticas e perfis fenotípicos, tais 
como na SQTL1 (eventos cardíacos desencadeados por 
exercícios físicos e natação), SQTL2 (eventos cardíacos 
relacionados com o período pós parto), SQTL3 (eventos 
relacionados ao período de sono). O tratamento baseia-se 
no uso de betabloqueadores e a eficiência depende do ge-
nótipo apresentado, sendo a SLQT1 e a SLQT2 os tipos com 
melhor resposta.12 Para pacientes SQTL sem antecedente 
de sincope, arritmias ventriculares, história familiar de morte 
súbita ou intervalo QT não superior a 500 milissegundos 
pode não ser necessário uso de betabloqueador, porém 
para pacientes com síncope sem outra causa aparente ou 
morte súbita revertida, o implante de CDI é recomenda-
do, além da terapia com betabloqueador. Em mães com 
SQTL, um betabloqueador deve ser iniciado e mantido 
durante a gestação, inclusive no puerpério, mesmo em 
pacientes que estejam amamentando (classe de recomen-
dação I, nível de evidência B).13,14 Em pacientes com formas 
adquiridas que evoluem para torsades de pointes, o sulfato 
de magnésio intravenoso e marcapasso atrial/ventricular 
podem ser opções para os casos que se apresentam sem 
instabilidade. O implante do CDI associado a betabloquea-
dor pode ser indicado na perspectiva de redução do risco 
de morte súbita em pacientes com SQTL que apresentem 
síncope e/ou taquicardia ventricular documentada e que 
tenham expectativa de vida superior a 1 ano (classe de 
recomendação II, nível de evidência B).15 Como a paciente 
apresentou sincope sem pródromos e sem causa aparente, 
durante a amamentação, admitiu-se como provável causa 
taquicardia ventricular polimórfica (torsades de pointes) 
associado a SQTL, sendo indicado CDI com prevenção 
secundária de morte súbita.

CONCLUSÃO
A associação da cardiomiopatia periparto com a síndrome 

do QT longo é rara. A gravidade associada a essas condi-
ções torna importante o diagnóstico precoce e tratamento 
imediato pelo potencial risco de morte associado a ambas 
as condições clínicas.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Figura 2. Eletrocadiograma. Derivação DII: taquicardia ventricular polimórfica (torsades de pointes).

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(3):320-3



323

REFERÊNCIAS
1. Sliwa K, Hilfiker-Kleiner D, Petrie MC, Mebazza A, Pieske B, Bu-

chmann E, et al. Current state of knowledge on aetiology, diag-
nosis, management, and therapy of peripartum cardiomyopathy: 
a position statement from the Heart Failure Association of the 
European Society of Cardiology Working Group on peripartum 
cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2010;12(8):767-78. 

2. Mallikethi-Reddy S, Akintoye E, Trehan N, Sharma S, Briasoulis 
A, Jagadeesh K, et al. Burden of arrhythmias in peripartum 
cardiomyopathy: Analysis of 9841 hospitalizations. Int J Car-
diol. 2017;235:114-7.

3.  Barcelos AM, Teixeira MA, Maia MC, Camanho LEM, Assumpção, 
OQ . Síndrome do QT longo e Torsades de pointes pós-parto.  
Arq Bras Cardiol. São Paulo, 2009;93(4) e58-e59. 

4. Sliwa K, Böhm M. Incidence and prevalence of pregnancy-
-related heart disease. Cardiovasc Res. 2014;101(4):554-60. 

5. Barasa A, Rosengren A, Sandström TZ, Ladfors L, Schaufel-
berger M, Heart Failure in Late Pregnancy and Postpartum: 
Incidence and Long-Term Mortality in Sweden from 1997 to 
2010.  J Card Fail. 2017;23(5):370-8.

6. Elkayam U, Akhter MW, Singh H, Khan S, Bitar F, Hameed A, et 
al. Pregnancy-associated cardiomyopathy: clinical characteristics 
and a comparison between early and late presentation. Circulation. 
2005;111(16):2050-5. 

7. Sliwa K, Mebazaa A, Hilfiker-Kleiner D, Petrie MC, Maggio-
ni AP, Laroche C, et al. Clinical characteristics of patients 
from the worldwide registry on peripartum cardiomyopathy 

(PPCM): EURObservational Research Programme in con-
junction with the Heart Failure Association of the European 
Society of Cardiology Study Group on PPCM. Eur J Heart 
Fail. 2017;19(9):1131-41.

8. Tedoldi CL, Freire CMV, Bub TF, Lopes CMC, Bortolotto MRL, Achá 
RES, et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Diretriz da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia para Gravidez na Mulher Portadora 
de Cardiopatia. Arq Bras Cardiol. 2009;93(6 supl.1): e110-e178.

9. Bhalerao A, Garg R. Pregnancy outcome in Peripartum Car-
diomyopathy. International Journal of Obstetrics and Gynae-
cology Research. 2016;3(8):438-49.

10. Shah M, Akar FG, Tomaselli GF. Molecular basis of arrhythmias. 
Circulation. 2005;112(16):2517-29.

11. Vincent GM. Long QT syndrome. Cardiol Clin. 2000;18(2):309-25.

12. Schwartz PJ, Crotti L, Insolia R. Long-QT syndrome: from genetics 
to management.Circ ArrhythmElectrophysiol. 2012; 5(4):868-77.

13. Seth R, Moss AJ, McNitt S, Zareba W, Andrews ML, Qi M, et 
al. Long QT syndrome and pregnancy. J Am Coll Cardiol 
2007;49(10):1092–98.

14. Schaefer C, Paul WJ, Miller PRK. Drugs during Pregnancy 
and lactation 3.ed. 2014.

15. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, Bryant WJ, 
Callans DJ, Curtis AB, et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline 
for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and 
the Prevention of Sudden Cardiac Death: Executive Summary. 
Circulation. 2018;138(13): e210-e271.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES: Cada autor contribuiu individual e significativamente para o desenvolvimento do manuscrito. MGNB, FQA 
e TAM contribuíram na redação do manuscrito. MGNB, FQA, LOJ, TAM, PGMB e MS acompanharam a paciente e revisaram os dados clínicos 
e de prontuário. MGNB, TAM, FQA, LOJ, PGMBS, MCS, JCGT, VF realizaram a pesquisa bibliográfica, revisaram o manuscrito e contribuíram 
com o conceito intelectual do estudo.

CARDIOMIOPATIA PERIPARTO ASSOCIADA À SÍNDROME DO QT LONGO E SÍNCOPE POR TAQUICARDIA VENTRICULAR 
POLIMÓRFICA: RELATO DE CASO

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(3):320-3



RELATO DE CASO/CASE REPORT

324

RELATO DE ENDOMIOCARDIOFIBROSE DE VENTRÍCULO 
DIREITO EM PACIENTE NONAGENÁRIA 

CASE HISTORY OF RIGHT VENTRICULAR ENDOMYOCARDIAL FIBROSIS IN A 
NONAGENARIAN PATIENT

RESUMO
A endomiocardiofibrose é uma cardiopatia restritiva, pouco comum, com descrição 

recente. Foi descrita pela primeira vez em 1938, por Williams e estudada do ponto de 
vista anatomopatológico pelo patologista Davies, na África do Sul, recebendo o epônimo 
Doença de Davies em 1948. Considerando a história natural dessa doença, há maior 
incidência de diagnósticos nas terceiras e quartas décadas da vida, com média de 32 
anos. Queremos chamar a atenção da comunidade científica, relatando o caso de uma 
senhora com diagnóstico inicial de endomiocardiofibrose aos 90 anos e indagar sobre a 
incidência e o subdiagnóstico dessa doença, bem como sua evolução.

Descritores: Fibrose Endomiocárdia; Nonagenários; Insuficiência Cardíaca; Idoso de 80 
anos ou mais.

ABSTRACT
Endomyocardial fibrosis is a rare, recently-described, restrictive cardiopathy. It was first 

described in 1938 by Williams and studied from an anatomopathological perspective by 
pathologist Davies in South Africa, receiving the eponym Davies Disease in 1948. In terms 
of the natural history of this disease, there is a higher incidence of diagnoses in the third 
and fourth decades of life, at a mean age of 32 years. We want to raise the awareness of 
the scientific community by reporting the case of a woman who was first diagnosed with 
endomyocardial fibrosis at 90 years of age and pose questions about the incidence and 
subdiagnosis of this disease, as well as about its evolution. 

Keywords: Endomyocardial Fibrosis; Nonagenarians; Heart Failure; Aged, 80 and over.
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INTRODUÇÃO
A endomiocardiofibrose (EMF), doença rara, descrita 

pela primeira vez por Williams, em 1938, se caracteriza por 
espessamento fibroso do miocárdio e endocárdio subjacente 
de caráter restritivo.1

Davies, em 1947, reconheceu o significado das lesões através 
de autópsias sucessivas em pacientes jovens que exibiam fibrose 
mural. Em seu trabalho com Ball e, posteriormente, com Connor, 
descreveu as características histológicas e macroscópicas encon-
tradas na EMF que recebeu a definição de Doença de Davies.1

Pode ocorrer em qualquer sexo ou raça, sendo mais 
frequente em adultos jovens, com dois picos de incidência, 
um dos 10 aos 15 anos e outro em torno dos 30 anos,1 com 
idade média de 32 anos.2 No Brasil, o primeiro relato data 
de 1966 3 sendo o predomínio de mulheres, numa proporção 
cinco vezes mais frequentes do que nos homens.4

Apesar de avançada a data da primeira publicação, não 
fora até hoje firmado com clareza um mecanismo fisiopato-
lógico elucidativo. 

Trata-se de uma doença predominante em trópicos e 
regiões subdesenvolvidas economicamente.5

A EMF é uma cardiopatia rara, que incide exclusivamente 
sobre o coração, podendo acometer um ou ambos os ventrí-
culos, sendo o acometimento do ventrículo direito (VD) uma 
forma pouco incidente da doença.6

Sua evolução insidiosa permite avanço da doença em 
períodos representados por poucos sintomas, porém evolui 
posteriormente com grave repercussão hemodinâmica de-
corrente da insuficiência cardíaca.

No campo da terapia, o tratamento cirúrgico ainda não se 
apresenta como melhor opção, uma vez que não impede a 
progressão da doença,7 sendo a terapia clínica o pilar principal.

Trazemos este relato a fim de mostrar uma singular inci-
dência que foge às faixas até então publicadas, mostrando a 
evolução favorável do paciente mediante tratamento clínico.

RELATO DE CASO
Relataremos o caso de uma paciente, 92 anos, sexo 

feminino, caucasiana. Com histórico de duas gestações, 
transcorridas sem complicações e sem antecedentes de 
cardiopatia. Paciente buscou serviço médico devido qua-
dro de dispneia aos moderados esforços acompanhado 
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de fraqueza de membros inferiores. Durante investigação 
ambulatorial, evoluiu com piora da classe funcional sendo 
então encaminhada ao pronto socorro local. Admitida em 
classe funcional III na classificação de NYHA, sem queixas 
de dor torácica. 

Ao ecodopplercardiograma transtorácico, septo e pa-
rede de ventrículo esquerdo com espessura e movimentos 
normais, bem como cavidade de ventrículo esquerdo (VE) 
com tamanho e função preservados. Átrio Esquerdo (AE) 
aumentado de grau importante. Este exame também revelou 
valvas mitral, aórtica e tricúspide com insuficiência moderada 
acompanhada de disfunção diastólica do VE grau III, de 
padrão restritivo e derrame pericárdico de grau moderado, 
chamando atenção para a presença de imagem ecogênica 
no interior do VD de etiologia não esclarecida.

Prosseguindo a investigação dos resultados ecocardio-
gráficos, a ressonância nuclear magnética (RNM) cardíaca 
apresentou os seguintes parâmetros morfofuncionais: VE com 
fração de 69%, enquanto o VD apresentava fação de ejeção 
38%, com obliteração apical sugestivo de fibrose miocárdica 
e subendocárdica acompanhado de trombo e/ou calcificação 
em sua porção apical. Os volumes e as espessuras das pa-
redes ventriculares estavam preservados, exceto a da ponta 
ventricular. A RNM ainda contemplava dilatação da veia cava 
inferior, aumento importante do átrio direito e derrame pericár-
dico discreto. Assim, os resultados obtidos compatíveis com 
endomiocardiofibrose isolada de VD. (Figura 1)

Após otimização medicamentosa paciente evoluiu bem, 
respondendo ao tratamento proposto para insuficiência 
cardíaca, com melhora de todos os sintomas referidos à 

internação, recebendo alta hospitalar com seguimento clínico. 
Desde então, passados dois anos da internação, paciente 
permanece estável, sem novos quadros de compensação 
até a presente data.

DISCUSSÃO 
Em 1948, Davies através de estudo anatomopatológico 

caracterizou a EMF como um espessamento fibroso do 
miocárdio e endocárdio o qual poderia ocorrer em qualquer 
sexo ou raça, sendo mais frequente em adultos jovens. No 
Brasil, o primeiro relato data de 1966 3 sendo o predomínio 
de mulheres, numa proporção cinco vezes mais frequentes 
do que nos homens.

Em relação a faixa etária afetada, a EMF tem frequência 
bimodal, aos 10 e aos 30 anos de idade.8 No estudo de Fer-
nandes et al.2, a média de idade foi de 32 anos e do estudo 
de Barreto et al.9, a idade máxima na amostra foi de 65 anos. 
Na revisão de Fagundes et al.,5 a EMF é predominantemente 
em mulheres, nos adultos e jovens, com idades que variam 
de dois anos a 56 anos de idade. No estudo de Mady et al.,17 
a idade dos avaliados variou de nove a 65 anos, enquanto a 
paciente deste relato apresenta registro com data de 1926, 
idade raramente alcançada por paciente com o mesmo 
diagnóstico.2,9 Houve abertura do quadro de insuficiência 
cardíaca aos 92 anos de idade, superando o limite superior 
de 50 anos na amostra do estudo de Iglezias1 e bem acima 
da maior idade relatada por artigo brasileiro.10

Apesar de avançada a data da primeira publicação, não 
fora até hoje firmado com clareza um mecanismo etiológico 
elucidativo. Algumas hipóteses propostas por Davies11 variam 
de infecções virais às reações antígeno-anticorpo e desnu-
trição. Infecção por toxoplasma gondii foi aventada, porém 
resultados sem valores estatísticos derrubaram a tese.12,13

Eosinofilia também fora apresentada como hipótese, 
uma vez que, em algumas series, os exames laboratoriais 
mostram eosinofilia de até 10% em um estudo.1,4,5,9,14 porém 
sem papel definitivamente firmado.15

Trata-se de uma doença predominante na África como 
principal causa de IC, se estendendo principalmente pelos 
trópicos e regiões economicamente subdesenvolvidas.

A EMF é uma cardiopatia com achado anatomopatológico 
bem definida e conhecida por espessamento fibroso do 
endocárdio. Incide exclusivamente sobre o coração, podendo 
acometer um ou ambos os ventrículos, sendo o acometimento 
do VD uma forma pouco incidente da doença. No Brasil é 
mais frequente o comprometimento isolado do VE,1 sendo o 
acometimento isolado de ventrículo direito ocorre em menos 
de 10% dos pacientes.5 

A depender do grau de fibrose, pode acometer músculos 
papilares e consequentemente as válvulas, sem, entretanto, 
causar lesão direta nos folhetos.1

Sua evolução insidiosa permite avanço da doença em 
períodos representados por poucos sintomas, podendo 
evoluir posteriormente com grave repercussão hemodinâmica.

O início do quadro clínico pode ser oligossintomático, com 
o surgimento de insuficiência cardíaca, direita ou esquerda, 
dependendo do grau e intensidade de fibrose e da câmara 
acometida.7 No caso de envolvimento de VD, os sintomas 
apresentados podem ser edema de membros inferiores de 
grau discreto até ascite volumosa, associados a derrame 

Figura 1. A ressonância magnética cardíaca mostra obliteração do ápice 
do ventrículo direito e aumento importante do átrio direito.
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pericárdico, dispneia e hepatomegalia que pioram conforme 
o grau de fibrose.1,4,5,9,15

A radiografia de tórax pode ser utilizada como auxílio ao 
diagnóstico, apresentando cardiomegalia de grau variado, 
com índice cardiotorácico (ICT) aumentado. Em EMF de 
ventrículo direito, o Índice Cardiotorácico geralmente maior 
que 0,7 e, nos casos biventricular, é superior a 0,5. Este 
exame pode auxiliar na percepção de acometimento mono 
ou biventricular, como no estudo de Fernandes et al.2,4,5

O eletrocardiograma geralmente é inespecífico, mas pode 
mostrar baixa voltagem do QRS, bloqueio atrioventricular de 
primeiro grau e fibrilação atrial, principalmente no acometimento 
do ventrículo direito, auxiliando na identificação do tipo de en-
volvimento ventricular. A bradicardia ou a síndrome bradi-taqui 
podem ser manifestações do envolvimento do nó sinusal.4,5,16

O ecocardiograma é o exame de escolha para o estabe-
lecimento do diagnóstico, evidenciando o comprometimento 
ventricular. O espessamento da parede inferior basal e a 
obliteração apical por fibrose são os achados da doença, 
podendo envolver os músculos papilares. Geralmente, há 
deposição de trombo ou mesmo calcificação associada à 
fibrose, com a contratilidade apical geralmente preservada. 
Observam-se graus variados nas insuficiências das valvas 
atrioventriculares, o tamanho dos ventrículos é normal e 
os átrios são dilatados. A função sistólica é preservada e 
a função diastólica está alterada, variando do padrão de 
redução do relaxamento até padrão restritivo. A fração de 
ejeção geralmente está preservada. A presença de derrame 
pericárdico de grau discreto e moderado também pode ser 
achado frequente.4,17

Após a realização do exame, deve-se analisar os se-
guintes critérios ecocardiográficos, descritos por Mocumbi 
et al.18 (Tabela 1)

Para o diagnóstico, são necessários dois critérios maiores 
incluindo obliteração do ápice e trombo no ventrículo direito 
e dois critérios menores.4

No campo da terapia, o tratamento cirúrgico ainda não se 
apresenta como melhor opção, uma vez que não impede a 
progressão da doença. Um relato de quatro casos, mostrou 
recidiva da fibrose ventricular após tratamento cirúrgico da 
EMF, sendo destes, dois óbitos por baixo debito. Mostrando 
assim, o risco elevado do tratamento cirúrgico,7 tornando a 
terapia clínica o pilar principal do tratamento da EMF. 

O prognóstico da doença depende da localização e do 
grau de envolvimento cardíaco. A sobrevida é de dois anos 
após o diagnóstico em 95% dos casos devido a morte súbita 
ou insuficiência cardíaca, de acordo com Roberts et al., 
e depende do grau de função cardíaca e da câmara 

acometida.3 A presença de fibrilação atrial está associada 
a maior prevalência de insuficiência tricúspide e evolui com 
pior prognóstico.19,20

CONCLUSÃO 
De acordo com os dados da literatura, a EMF é uma doença 

ainda rara e pouco investigada apesar do prognóstico adverso.
O que faz deste caso realmente singular é a incidência 

que foge de todos os padrões até então publicados. Além 
da boa resposta à terapêutica clínica.

Dado o exposto, devemos nos questionar se tal patologia 
não poderia apresentar-se em pacientes com mais idade, fora 
das faixas até então publicadas e, portanto, ainda encontrar-se 
subdiagnosticada nesta população.

Diante do fato, este artigo visa mostrar à sociedade científica, 
que tal patologia pode ser mais incidente e insidiosa do que 
atualmente sabemos. Mostrando a importância de relato de no-
vos casos a fim de emergir maiores informações sobre a doença 
para que possamos otimizar cada vez mais seu tratamento.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Tabela 1. Critérios ecocardiográficos.

Maiores Menores

Placas endomiocárdicas
>2 mm

Parede ventricular afetada por 
massa endomiocárdica

Espessura fina do 
endomiocárdio<1 mm em 
mais de uma área da parede 
ventricular

Fluxo restrito nas valvas 
atrioventriculares

Obliteração do ápice 
ventricular

Abertura diastólica da valva 
pulmonar

Trombo sem disfunção 
ventricular grave

Discreto engrossamento do 
folheto mitral anterior

Entalhe ápice de ventrículo 
direito

Aumento do átrio com 
ventrículo de tamanho normal

Disfunção atrioventricular 
secundária à adesão da valva 
à parede ventricular

Movimento M do septo 
interventricular e (FLAT) da 
parede posterior

Aumento da densidade da 
banda ventricular média ou 
outra.
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