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O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiolo-
gia do Estado de São Paulo é parte integrante da Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Rev Soc 
Cardiol Estado de São Paulo), órgão oficial de divulgação da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP).

Trata-se de uma publicação trimestral, com previsão 
de 36 páginas por edição, e indexada no LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e no 
Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal).

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

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

diologia do Estado de São Paulo adota as Normas de Van-
couver (Uniform Requirements for Manuscript Submitted to 
Biomedical Journals – revisão em julho/2010), organizadas 
pelo International Committee of Medical Journal Editors: 
“Vancouver Style” (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_re-
quirements.html).

1.1 Cada artigo deverá ter até 9 páginas, incluindo as referên-
cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 20 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores.

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

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

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

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

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

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

endereço completo, e-mail, telefone fixo e celular com DDD.
- Autorização de Direito Autoral assinado por todos os 

autores. Modelo de Direito Autoral:

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

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

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

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

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

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

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

3.2 Incluir até 20 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências:

Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores
Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, 

Duffy CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for 
the follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8.

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

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

normas para puBliCaÇÃo de artiGos na

reVista da soCiedade de CardioloGia do estado de sÃo paulo

Direitos Autorais

SUPLEMENTO DA REVISTA da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de SP

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos os 
direitos autorais do artigo: “ (  )” à Revista da Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo. O(s) signatários garante(m) que 
o artigo não infringe os direitos autorais ou qualquer outro direito 
de propriedade de terceiros, e confirma(m) que sua versão final foi 
revista e aprovada por ele(s).

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade perma-
nente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento por escrito 
da Diretoria de Publicações.

São Paulo, ___ de _____ de 20__.
Assinatura: __________________________
Autor:
Assinatura: __________________________
Autor:
Assinatura: __________________________
Autor:
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Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Cli-

nical exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.

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

1994;84(12):15.
Volume com suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel car-

cinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 

Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.
Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark 

BL Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998. p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone 

survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002.

Takemura CK. Correlação das variáveis geométricas 
de lesões coronárias com achados ultra-sonográficas [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s com-

putational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic 
programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, 
Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 

Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: http://
www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e saúde: im-
pacto nos perfis epidemiológicos das populações. In: 4o Con-
gresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 1998 Ago 1-5; 
Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: ABRASCO; 
1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível em: http://www.abrasco.
br/epirio98.

- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Glo-

bo, Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.

- Revista:
Morse SS. Factors in the emergence of infections di-

seases. Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 
5]. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works 
for asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: http://
www.sinuses.com/postsurg.htm.

- Capítulo de livro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works 

for asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Available 
from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.

- Tese (livro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensi-

dade vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal de São 
Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: http://www.
epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas
As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário para 

a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser redun-
dantes (repetindo informações já mencionadas no corpo do 
texto), e devem ser numeradas por ordem de citação. Devem 
ser apresentadas em páginas separadas, no mesmo arquivo 
do texto, depois das referências, digitadas em Word e con-
figuradas em espaço duplo, sem linhas de grade. Devem 
ser numeradas em numeral arábico e o título (enunciado) 
deve ser conciso. Os marcadores de rodapé devem obede-
cer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abreviações uti-
lizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.

4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução (mínimo 

de 300 dpi) e enviadas em formato JPEG ou TIFF, prefe-
rencialmente, ou em PDF. As legendas das figuras devem 
constar em páginas separadas, após as tabelas, e permitir 
sua perfeita compreensão, independentemente do texto. 
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas.

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

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

A síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é uma desordem respiratória caracterizada por 
obstrução recorrente do fluxo nas vias aéreas causada por um colapso total ou parcial das vias aéreas supe-
riores. Estudos epidemiológicos realizados no Brasil demonstraram uma prevalência aproximada de 33% 
na população entre 50-70 anos de idade. Os sintomas mais comuns da SAOS incluem ronco alto, sonolência 
excessiva diurna, mudanças de personalidade e deterioração da qualidade de vida.

O diagnóstico da gravidade da SAOS é estabelecido de acordo o índice de apnéias ou hipopnéias por 
horas de sono (IAH). Cada evento respiratório obstrutivo durante o sono resulta em um episódio de hipóxia 
que é encerrado por um despertar que restaura a patência das vias aéreas.As apnéias repetidas expõem o 
sistema cardiovascular a uma cascata intermitente de hipóxia, pressão intratorácica exageradamente negativa, 
aumento da atividade do sistema nervoso autonômico simpático (SNAS), aumento da pressão arterial 
sistêmica (PAS) e freqüentes despertares que podem levar ao aumento do stress oxidativo e contribuir para 
o aumento do risco cardiovascular.

A dessaturação noturna constitui uma das mais relevantes conseqüências da SAOS, sendo desta 
maneira, associada freqüentemente a morte súbita e arritmias malignas. O longo tempo de exposição aos 
episódios e apnéia e despertares constituem um fator de risco independente para hipertensão arterial sistêmica, 
insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico.

 A variabilidade da freqüência cardíaca (VFC) é definida como as oscilações periódicas dafrequência 
cardíaca (FC) ou dos intervalos R-R (iR-R) do ECG e vem sendo largamente utilizada como uma avaliação 
não invasiva da função cardíaca autonômica em pacientes com SAOS.

A SAOS leva a alterações autonômicas tanto durante os períodos de sono como também durante a 
vigília. Estudos indicam que a SAOS altera a VFC com aumento da atividade simpática e diminuição da 
atividade parassimpática, demonstrados através da análise de índices lineares da VFCdurante o sono trazendo 
importantes informações sobre o risco de eventos cardiovasculares e de mortalidade.

Metodologias de analise não linear da VFC vêem sendo exploradas recentemente e com reconheci-
mento científico por demonstrarem serem mais sensíveis em detectar disfunções autonômicas comparadas 
às metodologias mais tradicionais. Em um nosso estudo recém publicado1, comparamos índices lineares e 
índices não lineares em indivíduos com SAOS leve, SAOS moderada e sem SAOS. Pudemos observar que 
tanto os índices lineares quanto os índices não lineares, foram sensíveis para detectar alterações entre os 
estágios de sono e também identificar alterações precoces da VFC em indivíduos com SAOS leve.

referênCia

 1. Trimer R, Mendes RG, Costa FSM, Sampaio LMM, DelfinoJr A, Arena R, Aletti F, Ferrario M, Borghi-Silva A. Is there a chronic 
sleep stage-dependent linear and nonlinear 5 cardiac autonomic impairmentin obstructive sleep apnea? SleepBreath 2013. DOI 
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Sigilo das informações na área de saúde

Nos Hospitais e Unidades de Saúde, os documentos com as informações obtidas com ou sobre os pacientes são 
arquivados no prontuário. O prontuário é um arquivo, em papel ou informatizado, que tem por finalidade facilitar a ma-
nutenção e o acesso às informações que os pacientes fornecem, durante o atendimento, seja em uma área de internação 
ou ambulatorial, assim como os resultados de exames e procedimentos realizados, com finalidade diagnóstica ou de trata-
mento. O prontuário é de propriedade do paciente. O hospital tem a guarda destes documentos, é seu fiel depositário, com 
a finalidade de preservar o histórico de atendimento de cada paciente.

Durante o período de uma internação, muitas e diferentes pessoas podem lidar com o prontuário do paciente. 
Os médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, assim como todos os funcionários administrativos que entram 
em contato com as informações por dever de ofício, têm autorização para ter acesso às mesmas apenas em função de 
sua necessidade profissional. Vale salientar que qualquer outra pessoa, que não paciente, não tem o direito de usar as 
informações do prontuário livremente.

Outros profissionais podem utilizar os dados do prontuário com finalidade educativa, desde que este acesso 
esteja vinculado as suas atividades de ensino-aprendizagem. Para as atividades de pesquisa, o pesquisador somente terá 
acesso ao prontuário após ter elaborado um projeto e o mesmo ter sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
Existe uma Resolução Normativa do GPPG/HCPA específica sobre este tema.

A garantia da preservação das informações, além de uma obrigação legal contida no Código Penal, que atinge a 
todos os profissionais, é um dever prima facie de todas as pessoas e instituições. (Uma obrigação que se deve cumprir, 
a menos que ela entre em conflito, numa situação particular, com um ou outro dever de igual ou maior porte).

A questão do segredo profissional pode ser abordada tanto pela privacidade quanto pela confidencialidade.
A confidencialidade é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua 

revelação não autorizada. A confidencialidade ocorre na troca de informações feita diretamente com a pessoa do pa-
ciente. A confidencialidade tem por objetivo maior a preservação da intimidade da pessoa, a preservação dos segredos 
revelados em confiança. O Juramento de Hipócrates, escrito cerca de 430 anos antes de Cristo, é a origem para a ética 
dos profissionais de saúde. Neste texto já era afirmado:

“qualquer coisa que eu veja ou ouça, profissional ou privadamente, que deva não ser divulgada, eu conservarei 
em segredo e contarei a ninguém”.

A privacidade é a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, ao acesso à própria pessoa, à sua 
intimidade, anonimato, segredos, afastamento ou solidão. É a liberdade que o paciente tem de não ser observado sem 
autorização. O artigo XII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proposta pela ONU em 1948, já estabelecia 
o direito à não interferência na vida privada pessoal ou familiar.

A preservação da privacidade dos pacientes é a característica que mais interessa a todos os funcionários que 
atuam na área administrativa, incluindo a informática. A privacidade é um dever institucional.

A quebra de privacidade pode ocorrer em situações muito comuns entre os profissionais que atuam em hospitais, 
quando realizam comentários sobre pacientes em elevadores, corredores, em cantinas ou refeitórios. Todo o cuidado deve 
ser tomado para se evitar que pessoas que não necessitam saber venham a ter acesso a informações sobre os pacientes 
que estão em atendimento na instituição. O risco cresce quando o paciente é uma pessoa conhecida ou pública, por 
exemplo: artistas, atletas ou políticos. Existe risco, quando ocorrem transplantes de órgãos, pela curiosidade de saber a 
procedência e informações sobre o doador.

Podem existir, desde que por justa causa e com amparo na legislação, exceções à preservação de informações 
que devem ser mantidas em segredo, tais como: testemunhar em corte judicial, em situações especiais e plenamente 
justificadas; comunicar, à autoridade competente, a ocorrência de doença de informação compulsória ou de ferimento 
por arma de fogo ou de outro tipo, quando houver suspeita de que esta lesão tenha sido resultante de um ato criminoso. 
Nestas situações, sempre deve haver uma discussão prévia, na própria instituição, sobre a possibilidade de excessos na 
liberação de informações.

Todos os funcionários administrativos têm o mesmo compromisso que os médicos, enfermeiros e outros profissionais 
de saúde que atuam diretamente com o paciente, para com a preservação de todas as informações que tiverem acesso por 
força de sua atuação profissional. É fundamental que todos tenham consciência do valor que a intimidade, confidencialidade 
e privacidade têm para o paciente e para a sociedade como um todo.
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Carolina Padrão Amorim,
Enfermeira Especialista em Insuficiência Cardíaca - HCor.

E-mail: cpamorim@hcor.com.br





9Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 23 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2013

Santos RZ et al./Hipertensos praticantes de exercício físico têm melhor qualidade de vida que os sedentários
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):9-14

No presente estudo, foi comparada a percepção subjetiva da 

qualidade de vida relacionada à saúde de hipertensos sedentários 

e hipertensos regularmente ativos. Foram selecionados 117 

pacientes de ambos os sexos, com média de idade de 59 ± 11 

anos, divididos intencionalmente em dois grupos: a) Grupo 

Sedentário e b) Grupo Exercício. Os indivíduos do grupo 

sedentário foram atendidos por no mínimo seis meses em 

ambulatório e os do grupo exercício participaram no mínimo seis 

meses de programas de exercícios supervisionados. Foi utilizado 

um questionário para caracterização dos participantes e, para 

avaliação da qualidade de vida, foi aplicado o Mini-Questionário 

de Qualidade de Vida em Hipertensão Arterial - MINICHAL 

Brasil. Para análise estatística, foram utilizados: mediana, média 

e desvio-padrão, teste t independente, Mann-Whitney, teste d de 

Cohen, Qui-Quadrado e correlação de Spearman. Foi adotado 

nível de significância p < 0,05. Os indivíduos do grupo exercício 

apresentaram melhor escore tanto no domínio estado mental 

(p < 0,01) quanto no domínio manifestações somáticas, porém este 

último sem diferença significativa (p = 0,36). Segundo os valores 

de magnitude do efeito (d de Cohen), a diferença entre os grupos 

foi maior em relação ao aspecto mental (d = 0,55) comparado 

ao físico (d = 0,36). Esses achados sugerem um “médio efeito” 

no domínio estado mental. Hipertensos praticantes de exercício 

físico apresentaram melhor qualidade de vida relacionada à 

saúde, sugerindo que o exercício físico, além dos já conhecidos 

benefícios à saúde, influencia positivamente no comportamento 

psicológico dos pacientes.

Rafaella Zullianelo dos santos1, daiana CRistine BündChen1, saBRina Weiss sties1, 
ana inês GonZáles1, eduaRdo aRanha1, MaGnus Benetti1, tales de CaRvalho1

hipertensos pratiCantes de exerCíCio físiCo têm melhor 
qualidade de Vida que os sedentários
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This study compared the subjective perception of quality 

of life related to health among hypertensive sedentary and 

regularly active. A group of 117 patients, of both genders 

with a mean age of 59 ± 11 years, were divided in two 

groups: a) Sedentary Group and b) Exercise Group. Sedentary 

subjects were treated for at least six months in outpatient 

and active individuals attended at least six months with 

supervised exercises programs. The Mini-Questionnaire of 

Quality of Life in Hypertension was used to characterize the 

participants and to asses quality of live MINICHAL Brazil. 

For the statistical analysis we used: median, mean, standard 

deviation, independent t test, Mann-Whitney, Cohen’s d 

test, chi-square and Spearman correlation. A significance 

level of p < 0.05 was adopted. Subjects in the exercise group 

had better scores in both, mental state domain (p < 0.01) and 

somatic manifestations domain, however the last one with 

no significant difference (p = 0.36). According to the effect 

size values (Cohen’s d), the difference between groups was 

higher in mental aspect (d = 0.55) compared to the physical 

(d = 0.36). These findings suggest a “medium effect” in the 

mental state domain. Hypertensive-exercising showed better 

quality of life related to health suggesting that physical 

exercise in addition to health benefits positively influences 

psychological behavior of patients.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):9-14
RSCESP (72594)-2076

hypertensiVe exerCise praCtitioners haVe Better quality 
of life than sedentary

Descriptors: cardiovascular diseases, mental health, 
rehabilitation.

Descritores: doenças cardiovasculares, reabilitação, saúde 
mental.
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A hipertensão arterial (HA) é um dos fatores de risco 
mais importantes para as doenças cardiovasculares 
e, consequentemente, uma das principais causas de 

mortalidade mundial e sofre influência multifatorial, com 
destaque para o estilo de vida1. É uma doença crônica que pode 
contribuir para a redução da expectativa de vida, provocando 
déficits nos aspectos físicos, emocional e social piorando a 
qualidade de vida2.

A expressão qualidade de vida pode indicar diferentes 
aspectos do cotidiano do indivíduo ou de grupos específicos. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde1, qualidade de 
vida é a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, 
considerada no contexto da cultura e dos valores nos quais vive 
e elabora seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
Qualidade de vida relacionada à saúde, por conseguinte, pode 
ser definida como qualidade de vida percebida, representando 
satisfação nas áreas de vida que possam ser afetadas pelo estado 
de saúde3. Deste modo, a avaliação da qualidade de vida pode 
servir como indicador nos julgamentos clínicos de doenças 
específicas, por avaliar o impacto físico e psicossocial que as 
enfermidades podem acarretar para as pessoas acometidas, 
permitindo um melhor conhecimento acerca do paciente4.

Neste contexto, o conhecimento sobre qualidade de 
vida de hipertensos, principalmente em estudos nacionais, 
ainda é escasso e dados comparativos com diferentes formas de 
tratamento, incluindo a terapia não farmacológica por meio de 
exercício, físico são importantes para o melhor entendimento 
desta terapêutica para o controle da pressão arterial5,6, visto 
que a prática de exercícios físicos é uma das principais 
recomendações de diretrizes para hipertensão7. No entanto, há 
poucas informações disponíveis sobre o efeito do exercício no 
estado físico e emocional destes indivíduos.

É possível avaliar a qualidade de vida relacionada à 
saúde de hipertensos com o uso de instrumentos genéricos 
e específicos4,8. Neste sentido, foi validado no Brasil o 
Mini-Questionário de Qualidade de Vida em Hipertensão 
Arterial (MINICHAL)8, que avalia conceitos ligados à condição 
física, psíquica e social do hipertenso, correspondendo à 
mensuração mais específica dos principais fatores relacionados 
à hipertensão que podem influenciar a sensação de bem-estar do 
paciente. Este instrumento foi comparado a um genérico (The 
Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey 
SF-36) e observou-se que o MINICHAL apresentou correlação 
significativa com o SF-36 em todos os domínios, demonstrando 
ser um instrumento útil para a avaliação da qualidade de vida 
de hipertensos4. Desta forma, se torna pertinente e confiável 
a utilização do MINICHAL, levando em consideração ser 
um instrumento com número restrito de questões, de fácil 
aplicabilidade e que não necessita de fórmulas para calcular 
seus escores. Reitera-se, ainda, que avaliar a qualidade de vida 
por meio de questionários é uma importante fonte de estudos, 
visto a elevada prevalência da hipertensão e a carência de dados 
com relação ao estilo de vida destes indivíduos.

Devido ao exposto acima, o objetivo deste estudo foi 
conhecer e comparar a percepção subjetiva da qualidade de vida 
relacionada à saúde entre hipertensos sedentários e hipertensos 
regularmente ativos, utilizando um instrumento específico de 
investigação.

métodos

Este estudo caracteriza-se por ser do tipo transversal. 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (185/07). Todos os participantes assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual 
explicitava todos os procedimentos da pesquisa e o caráter 
voluntário da mesma.

Participantes
Participaram da pesquisa 117 pacientes diagnosticados 

com hipertensão arterial com média de idade de 59 ± 11 
anos, sendo 76,9% do sexo feminino, os quais estavam sob 
terapia medicamentosa por no mínimo três meses. Estes 
foram divididos, intencionalmente, em dois grupos: a) Grupo 
Sedentário e b) Grupo Exercício.

Fizeram parte do grupo de sedentários 47 indivíduos em 
acompanhamento no ambulatório de Hipertensão do Instituto de 
Cardiologia de Santa Catarina há pelo menos seis meses e que 
tivessem realizado consultas médicas periódicas, em intervalos 
de dois meses, com orientações verbais sobre hábitos de vida 
saudáveis. Os indivíduos pertencentes ao grupo sedentário não 
realizaram exercícios físicos regulares nos últimos seis meses.

Para o grupo exercício, foram selecionados indivíduos 
que estivessem frequentando programas de exercício 
regularmente por no mínimo seis meses. Foram procedentes do 
Programa do Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício 
do CEFID/UDESC 38 indivíduos e 32 do programa HIPERDIA 
de Luzerna/SC.

Os indivíduos do Núcleo de Cardiologia e Medicina 
do Exercício praticaram exercício físico aeróbio três vezes 
por semana, com duração média de 60 minutos, e intensidade 
entre 60% e 80% de frequência cardíaca máxima. A frequência 
cardíaca máxima foi verificada conforme informações obtidas 
nos prontuários referentes aos resultados do teste ergométrico. 
Os pacientes do Programa HIPERDIA realizavam exercícios 
de mesma duração e intensidade, com frequência de duas 
vezes semanais, porém utilizando para prescrição a frequência 
cardíaca máxima predita para a idade.

Instrumentos
Foram utilizados como instrumentos: questionário para 

caracterização dos participantes, antropometria para cálculo do 
índice de massa corporal (IMC) e o MINICHAL Brasil para 
verificar qualidade de vida.

O questionário de caracterização dos participantes foi 
constituído por perguntas que abordaram aspectos relacionados 
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ao diagnóstico médico; às características sociodemográficas - 
sexo e idade; comorbidades e fatores de risco associados - 
obesidade, dislipidemia, diabetes mellitus, doença arterial 
obstrutiva periférica, doença arterial coronariana, infarto do 
miocárdio, acidente vascular encefálico, revascularização do 
miocárdio e tabagismo.

Para medidas antropométricas, foram utilizados os 
seguintes parâmetros: estatura (cm), medida por meio de 
estadiômetro de resolução de 1 centímetro; e massa corporal 
(kg) determinada por meio de balança Filizola® com resolução 
de 100 g. Esses dados foram utilizados para cálculo do IMC 
em kg/cm².

O MINICHAL é composto por 17 itens e dois domínios. 
As respostas dos domínios estão distribuídas em uma escala de 
frequência do tipo Likert, com quatro opções de respostas de 
zero (Não, absolutamente) a três (Sim, muito). Nessa escala, 
quanto mais próximo de zero estiver o resultado, melhor 
a qualidade de vida. O domínio estado mental é composto 
por nove questões, com pontuação máxima de 27 pontos. O 
domínio manifestações somáticas contém sete questões, com o 
máximo de 21 pontos. O paciente deve responder às questões 
fazendo referência aos últimos sete dias. A questão 17, que 
avalia a percepção geral de saúde do paciente, é pontuada na 
mesma escala Likert, porém não se inclui em nenhum dos dois 
domínios8.

Procedimentos
As coletas de dados ocorreram mediante agendamento 

prévio de cada participante. Os instrumentos foram aplicados 
individualmente em salas reservadas, sem interferências de 
terceiros, com a participação de dois pesquisadores devidamente 
treinados para aplicação das respectivas avaliações.

Tratamento dos dados
Na análise descritiva dos dados foram determinadas: 

mediana, média e desvio-padrão. As distribuições das variáveis 
foram analisadas por meio de histogramas e testadas por meio 
do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para análise estatística de 
dados paramétricos, foi utilizado teste t independente, e nos 
dados não paramétricos para duas amostras independentes 
o teste de Mann-Whitney. Para verificar a magnitude das 
diferenças entre os grupos, utilizou-se o d de Cohen. O teste 
do qui-quadrado foi utilizado para a associação entre os grupos 
nas variáveis categóricas. Para análise das correlações entre 
variáveis contínuas, foi utilizada a correlação de Spearman. Em 
todos os testes estatísticos adotou-se como nível de significância 
p < 0,05.

resultados

Nos grupos estudados, 59,6% do grupo sedentário 
e 88,6% do grupo exercício eram do sexo feminino. Na 
caracterização dos grupos, expressa na Tabela 1, é possível 
observar que a idade foi significativamente maior no grupo 
exercício em comparação aos sedentários (p = 0,001), o 

Grupo 
Sedentário

Grupo 
Exercício

Valor 
de p

(n = 47) (n = 70)

Média ± DP Média ± DP

Idade (anos) 54,2 ± 11,4 63,5 ± 9,4 < 0,01*

IMC (kg/m2) 31,8 ± 5,9 28,9 ± 4,3 0,01*

Tempo de 
diagnóstico (anos)

10,6 ± 7,6 9,5 ± 6,2 0,58

Comorbidades/Fatores 
de Risco Associados

f (%) f (%)
Valor 
de p

Obesidade 24 (51,1)¥ 17 (14,3) < 0,01*

Dislipidemia 19 (40,4) 18 (25,7) 0,09

Tabagismo 2 (4,3) 0 (0,0) 0,08

Diabetes mellitus 8 (17,0) 10 (14,3) 0,68

Doença arterial 
coronariana

4 (8,5) 9 (12,9) 0,46

Doença arterial 
periférica

0 (0,0) 5 (7,1) 0,06

Infarto do miocárdio 1 (2,1) 3 (4,3) 0,52

Acidente vascular 
encefálico

0 (0,0) 1 (1,4) 0,41

Revascularização 
miocárdica

0 (0,0) 3 (4,3) 0,15

Uso de 
medicamentos

Alfabloqueador 0 (0,0) 1 (1,4) 0,41

IECA 26 (55,3) 36 (51,4) 0,68

Betabloqueador 14 (29,8) 20 (28,6) 0,87

Digitálico 0 (0,0) 4 (5,7) 0,10

Diurético 32 (68,1)¥ 34 (48,6) 0,04*

Antagonista Ca 12 (25,5)¥ 8 (11,4) 0,05*

Tabela 1. Caracterização da amostra.

IMC: Índice de massa corporal; IECA: Inibidor da enzima 
conversora de angiotensina; Antagonista Ca: Antagonista dos 
canais de cálcio; DP: Desvio padrão; f: Frequência; p: Nível de 
significância; * p < 0,05; ¥ Ajuste Residual ≥ 2,0.

IMC demonstrou valores maiores no grupo sedentário que 
nos indivíduos ativos (p = 0,01) e com relação ao tempo de 
diagnóstico, não houve diferença entre os grupos.

Quando analisadas as comorbidades e fatores de risco 
associados, não houve diferença significativa, apesar de ter sido 
observada maior frequência destes no grupo exercício. O fator 
obesidade apresentou maior ocorrência no grupo sedentário 
(p = 0,003). No que se refere à classe medicamentosa, o grupo 
sedentário utilizou mais diuréticos (0,04) e antagonistas dos 
canais de cálcio (0,05).
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Os resultados da avaliação da qualidade de vida 
relacionada à saúde nos domínios estado mental e manifestações 
somáticas estão dispostos na Tabela 2. Conforme observado 
os valores médios, o grupo exercício apresentou melhor escore 
tanto no domínio estado mental (p < 0,01) quanto no domínio 
manifestações somáticas, porém, este último sem diferença 
significativa (p = 0,36). Segundo os valores de magnitude 
do efeito (d de Cohen), a diferença entre os grupos foi maior 
em relação ao aspecto mental (d = 0,55) comparado ao físico 
(d = 0,36). Esses achados sugerem um “médio efeito” no 
domínio estado mental.

Não foram observadas correlações entre o tempo de 
diagnóstico e os escores de qualidade de vida para ambos 
os grupos (p > 0,05). Na análise da Tabela 3, quando 
realizada a correlação da qualidade de vida com a presença 
de comorbidades, pôde-se observar que no grupo sedentário 
ocorreu uma relação positiva e significativa entre o número 
de comorbidades e escores tanto físico quanto mental. Já no 
grupo exercício, o número de comorbidades não se relacionou 
com os escores de qualidade de vida. Quanto ao número de 
medicamentos, não foi observada relação entre nenhum grupo 
e os escores do domínio físico e mental.

disCussÃo

Neste estudo, avaliamos a qualidade de vida relacionada 
à saúde de hipertensos sedentários e praticantes de exercícios 
físicos. Os resultados demonstraram que o grupo que praticou 
exercício apresentou melhor escore tanto no domínio estado 
mental (p < 0,01) quanto no domínio manifestações somáticas, 
porém, este último sem diferença significativa. Isto pode 
sugerir que a hipertensão arterial provoca mudanças na vida 
do paciente, tais como aquelas relacionadas às características 
psicológicas e comportamentais2. Sugere, ainda, que a 
prática regular de exercícios físicos, além dos já conhecidos 
benefícios à saúde, influencia positivamente no comportamento 
psicológico dos pacientes. Outra possível explicação para estes 
resultados pode estar no tipo do tratamento, considerando que 
no tratamento do grupo exercício houve atuação de equipe 
multiprofissional, possibilitando que aspectos educativos e 
informativos proporcionassem melhor compreensão da doença 
hipertensiva como fator de risco cardiovascular9.

Na literatura, encontramos dificuldade em conseguir 
comparar nossos dados com de outros estudos, pois as 
avaliações da qualidade de vida por meio de questionário 
específico (MINICHAL) ainda são escassas, bem como o 
efeito do exercício físico na qualidade de vida de hipertensos. 
No estado mental, os escores do presente estudo foram 6,57 
para grupo sedentário e 4,09 para grupo exercício. Quando 
comparado ao resultado encontrado no estudo de Schulz et al.8, 
no qual não foi considerada a prática de exercícios físicos, a 
média de 5,3 demonstra menor qualidade de vida nos nossos 
pacientes sedentários, porém, melhor no grupo exercício. 
No estudo de validação do MINICHAL na Espanha10, a 
média obtida foi de 6,8, similar à encontrada para pacientes 
sedentários, porém, representando pior escore comparando com 
os pacientes fisicamente ativos deste estudo. Com relação às 
manifestações somáticas, os valores médios foram de 4,68 para 
o grupo sedentário e 3,44 para o grupo exercício. Outros estudos 
encontraram valores de 1,811 e de 2,810, demonstrando que, no 
estudo atual, independentemente do grupo, os pacientes apre-
sentaram um comprometimento maior na qualidade de vida. 
Ainda, outro estudo realizado por nosso grupo6, demonstrou 
valores muito semelhantes aos encontrados na presente pesqui-
sa. Vale ressaltar que, no domínio manifestações somáticas no 
nosso estudo, não houve diferença entre os grupos, sugerindo 
que a qualidade de vida relacionada à saúde não foi alterada 
pela aptidão física.

Diferentemente dos resultados do nosso estudo, 
Cavalcante et al.12, por meio de avaliação do questionário 
SF-36, apontaram a percepção de aspectos físicos com 
escores piores que os emocionais em hipertensos avaliados em 
ambulatório. Já em outro estudo, foi observado que a qualidade 
de vida relacionada à saúde é melhorada quando o exercício 
é incorporado à terapia farmacológica13, apesar de ter sido 
avaliada por outro instrumento, reforça os dados relatados no 
presente trabalho.

Brito et al.14, analisando a qualidade de vida de 113 
hipertensos por meio do SF-36, encontraram qualidade de vida 
prejudicada nos domínios que correspondem às manifestações 
somáticas, sugerindo prejuízo na capacidade funcional dos 
portadores de HAS. Entretanto, a ausência de sintomas 
pode comprometer o tratamento anti-hipertensivo, uma vez 

Tabela 2. Escores de qualidade de vida relacionada à saúde nos domínios estado mental e manifestações somáticas.

Domínios Grupos Média Mediana IC 95% Valor de p

(± DP)

Estado Mental Sedentário 6,57 (5,08) 5,0 5,08 - 8,07 < 0,01*

Exercício 4,09 (3,92) 3,0 3,15 - 5,02

Manifestações Somáticas Sedentário 4,68 (4,34) 3,0 3,41 - 5,96 0,36

Exercício 3,44 (2,47) 4,0 2,85 - 4,03
DP: Desvio padrão; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; p: Nível de significância; * p < 0,05.
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Tabela 3. Correlação entre o número de comorbidades e medicamentos com os domínios de qualidade de vida.
Grupo Sedentário Grupo Exercício

Comorbidades Medicamentos Comorbidades Medicamentos

Estado Mental Rho 0,33* 0,16 0,15 -0,13

p 0,02 0,28 0,23 0,28

Manifestações

Somáticas Rho 0,29* 0,07 -0,10 -0,13

p 0,04 0,62 0,41 0,28
Rho: Valor estatístico do teste de correlação de Spearman; p: Nível de significância; * p < 0,05.

que a HAS é considerada uma doença silenciosa, que não 
apresenta sinais visíveis e, portanto, não seria associada pela 
população à incapacidade física para o trabalho14. Logo, até 
surgirem complicações advindas das lesões de órgãos alvo 
e, consequentemente, as limitações físicas, relacionadas às 
manifestações somáticas da qualidade de vida, podem ter um 
escore diferenciado dependendo do avanço da doença em cada 
paciente.

Outro trabalho avaliando a qualidade de vida de 
pacientes hipertensos aponta que, nos domínios condizentes 
com as manifestações somáticas, a qualidade de vida é reduzida 
nos pacientes que sabem que são hipertensos em relação aos 
que ainda não foram diagnosticados. Os autores defendem a 
hipótese de que os efeitos adversos advindos do tratamento 
anti-hipertensivo podem contribuir com deterioração da 
qualidade de vida relacionada à saúde15. Estes resultados 
corroboram com os encontrados na meta-análise realizada por 
Daisson et al.16.

Sabendo-se que a hipertensão arterial é uma das 
principais doenças crônicas que afeta grande número de 
pessoas e que leva a graves complicações1,7, é compreensível 
que inúmeros outros estudos tenham encontrado pior qualidade 
de vida relacionada à saúde em pacientes hipertensos em 
comparação a população em geral17-19.

Carvalho et al.4 salientam que se faz necessário 
lembrar outro aspecto que pode implicar no comprometimento 
da qualidade de vida relacionada à saúde: a rotulagem da 
hipertensão arterial sistêmica como uma doença de cunho 
emocional. Por meio de uma visão reducionista da doença, 
tende a isentar o paciente da responsabilidade de controlar 
os níveis tensionais, alimentando a crença de que seu estado 
emocional depende dos outros.

Com relação à idade dos pacientes pesquisados no 
presente estudo, os resultados demonstraram que a média de 
idade do grupo exercício foi significativamente superior ao 
grupo de hipertensos sedentários (p < 0,01), o índice de massa 
corporal foi significativamente menor no grupo exercício 
comparado ao grupo sedentário (p = 0,01), desta forma, maior 
número de obesos no grupo sedentário.

Quando avaliados esses dados e associados com a 
qualidade de vida, estes são contrários aos encontrados por 

outros autores18,20, os quais observaram melhor qualidade de 
vida relacionada à saúde em hipertensos com menor idade 
comparada aos de maior idade. Apesar de, com processo 
de envelhecimento, poderem surgir agravos à saúde em 
decorrência das alterações fisiológicas e funcionais, tornando 
o indivíduo mais vulnerável a doenças crônicas, o que pode 
afetar a qualidade de vida relacionada à saúde e comprometer 
os aspectos físicos, observamos que a maior faixa etária não 
influenciou negativamente a qualidade de vida, provavelmente 
devido à influência do exercício físico na qualidade de vida 
dos indivíduos ativos. Ainda vale ressaltar que, além do grupo 
exercício ter uma média de idade maior, apresentou maior 
percentual de diabetes, doença arterial coronariana, doença 
arterial periférica, infarto do miocárdio, acidente vascular 
encefálico e revascularização do miocárdio. A pesar de se con-
siderar que quanto maior a presença de comorbidades20 maior é 
o impacto na qualidade de vida, em nosso estudo este aspecto 
não foi observado. Contudo, podemos sugerir fortemente que 
o exercício desempenhou papel fundamental para diminuir o 
impacto das comorbidades na percepção da qualidade de vida 
destes indivíduos.

No que se refere à quantidade de homens e mulheres, 
não dividimos os resultados por sexo, já que não era objeto deste 
estudo; desta forma, não podemos afirmar o quanto este ponto 
pode ter influenciado nos resultados dos escores de qualidade 
de vida de ambos os grupos. Entretanto, é válido ressaltar 
que o grupo exercício apresentou maior número de mulheres 
(88,6%) comparado ao grupo sedentário (59,6%), no entanto, 
em estudo epidemiológico realizado por Bardage & Isacson18, 
foi observado que o sexo feminino foi fator determinante para 
causar impacto na qualidade de vida relacionada à saúde, 
informações não suportadas por nosso estudo.

Diante destas informações, o exercício físico pode 
ser considerado uma linha de ação no tratamento e melhora 
da qualidade de vida relacionada à saúde de indivíduos com 
hipertensão arterial, não apenas para a melhora do aspecto 
físico, mas também relacionado ao fator emocional.

Limitações do estudo
É necessário enfatizar que os resultados obtidos neste 

trabalho possuem um diferencial por se tratar de pacientes 



14 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 23 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2013

Santos RZ et al./Hipertensos praticantes de exercício físico têm melhor qualidade de vida que os sedentários
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):9-14

fisicamente ativos, porém, as diferenças metodológicas entre 
os dois grupos ativos, programa HIPERDIA e Núcleo de 
Cardiologia e Medicina do Exercício, em relação à frequência 
semanal e os métodos utilizados para prescrição de exercício 
não foram diretamente controlados na presente pesquisa.

Os estudos transversais não permitem atribuir 
causalidade às associações encontradas, uma vez que analisam 
desfecho e exposição simultaneamente, podendo essa ser uma 
das limitações do presente estudo. Os achados, entretanto, 
têm relevância por proporcionar melhor conhecimento e 
compreensão da interferência do exercício sobre a qualidade 
de vida de hipertensos fisicamente ativos e sedentários.

ConClusões

Hipertensos praticantes de exercício físico apresentaram 
melhor qualidade de vida relacionada à saúde, sugerindo que 
o exercício físico, além dos já conhecidos benefícios à saúde, 
influencia positivamente no comportamento psicológico dos 
pacientes.

O desenvolvimento dos estudos acerca da qualidade 
de vida relacionada às variadas doenças crônicas, dentre elas 
a HAS, poderá resultar em mudanças nas práticas assistenciais 
e na consolidação de novos paradigmas do processo 
saúde-doença, o que pode ser de grande valia para a superação 
de modelos de atendimento eminentemente biomédicos, 
que negligenciam aspectos socioeconômicos, psicológicos 
e culturais importantes nas ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação em saúde.
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O ato de transportar pacientes é uma atividade usual e complexa 

que exige experiência e competência dos profissionais envolvidos. 

Existem diversas complicações relacionadas ao transporte. 

Dentre elas, destacam-se as alterações cardiorrespiratórias, que 

podem resultar em instabilidade hemodinâmica e danos graves 

e irreversíveis ao paciente. Este estudo trata-se de um relato 

de experiência cujo objetivo foi descrever a elaboração de um 

protocolo de transporte intra e inter-hospitalar para pacientes 

adultos cardiopatas. O protocolo foi dividido nas condutas a 

serem tomadas no pré, intra e pós-transporte. No pré-transporte, 

devem constar a avaliação do paciente e sua classificação como 

estáveis ou instáveis e críticos ou não críticos; a identificação e 

checagem dos recursos materiais; identificação do número de 

profissionais envolvidos, dependendo da gravidade do paciente e 

identificação do meio de transporte mais adequado. As condutas 

no intratransporte devem estar relacionadas ao monitoramento 

da condição do paciente (hemodinâmica, nível de consciência 

e quadro respiratório), bem como o funcionamento dos 

equipamentos. No pós-transporte, deve ser realizada uma nova 

avaliação do paciente e o registro das possíveis intercorrências 

que ocorreram, bem como as condutas realizadas. A equipe de 

enfermagem tem papel fundamental no transporte do paciente, 

sendo responsável pela identificação e controle de todos os 

recursos necessários e pelo acompanhamento do paciente 

durante e após esta atividade. É de fundamental importância a 

criação de protocolos assistenciais para que se possa realizar uma 

prática segura e baseada em evidências científicas.
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The act of transporting patients is a common and complex activity 

that requires experience and expertise of the professionals 

involved. There are many complications related to this 

transportation, among those standing out are cardio-respiratory 

changes, which can result in hemodynamic instability and 

severe and irreversible damage to the patient. This study is 

an experience report whose objective was to describe the 

development of a protocol for both intra-and inter-hospital 

for adult patients with heart disease. The protocol was divided 

into actions to be taken in the pre-, intra-and post-transport. 

Pre-transport procedures should include patient assessment and 

classification as either stable or unstable, critical or not critical; 

identification and checking of material resources; identification 

number of professionals involved, depending on the severity of 

the patient and identification of appropriate means of transport. 

Intra-transport procedures should be include monitoring the 

patient’s condition (hemodynamic, level of consciousness and 

respiration), as well as equipment operation. In post-transport 

a new patient assessment and registration of the possible 

complications that occurred should be done, as well as all 

procedures undertaken. The nursing staff plays a key role in 

transporting the patient, being responsible for the identification 

and control of all resources and monitoring the patient during and 

after the activity. It is of vital importance that protocols for care 

are created in order to perform safe and evidence-based practices.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):15-19
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transport protoCol for intra and inter-hospital of adult 
patients with heart disease

Descriptors: cardiology, nursing, transportation of patients.Descritores: cardiologia, enfermagem, transporte de pacientes.
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O ato de transportar um paciente é uma rotina no 
cotidiano da equipe de enfermagem, fazendo parte 
integrativa da prática assistencial. É uma atividade 

usual e complexa que exige experiência e competência dos 
profissionais envolvidos e, por estes motivos, merece o 
devido reconhecimento e atenção.

O principal motivo de transportar os pacientes está 
na necessidade de utilizar as intervenções, a tecnologia e os 
especialistas não disponíveis no local de origem e favorecer 
ao cliente o seu restabelecimento. Este transporte pode ser 
classificado em intra e inter-hospitalar1,2.

O transporte intra-hospitalar é definido como a 
transferência temporária ou definitiva de pacientes dentro 
do hospital, para realização de exames diagnósticos 
ou terapêuticos ou para transferência do paciente de 
unidade1-3. O transporte inter-hospitalar, por sua vez, é 
definido como a transferência de pacientes entre unidades 
não hospitalares ou hospitalares e pode ser realizado por 
diferentes meios, como transporte aeromédico, aquaviário 
e terrestre, sendo que este é o mais utilizado na nossa 
prática hospitalar e, portanto, será focado neste estudo1-3.

A literatura apresenta uma série de estudos 
relacionados ao transporte de pacientes críticos. Entretanto, 
poucos são os estudos que relatam sobre o transporte de 
pacientes não críticos, o que dificulta o embasamento de 
nossas ações para estes pacientes.

Pelo fato do transporte ser um ato que representa 
um momento de potencial instabilidade ao paciente, deve 
ser sempre questionado se os testes diagnósticos ou as 
intervenções terapêuticas resultarão em algum benefício para 
o tratamento e a evolução clínica do paciente2. Desta forma, 
a decisão de transportar um paciente deve ser baseada na 
avaliação médica e auxiliada pela equipe de enfermagem.

A equipe de enfermagem deve ter atenção 
especial para alguns grupos de pacientes que apresentam 
maior risco de desenvolverem complicações durante o 
transporte: pacientes que apresentam um valor elevado 
de gravidade, segundo escalas de avaliação, como 
TISS, SAPS II e APACHE II; pacientes com falência 
respiratória e baixa complacência pulmonar ou pacientes 
em ventilação mecânica que necessitam de pressão 
expiratória final positiva elevada; pacientes que fazem 
uso de drogas vasoativas; pacientes que apresentam 
avaliação pré-anestésica (ASA) II, III e IV e pacientes 
que receberam anestesia geral4,5.

Estudos demonstram que diversos eventos 
adversos, relacionados aos equipamentos e ao paciente 
podem ocorrer durante a realização do transporte 
dos pacientes5-8. Dentre estes eventos, destacam-se: 
término da bateria dos equipamentos5,6, desconexão 
do eletrodo de eletrocardiograma5, desconexão do 
equipo do medicamento e/ou do ventilador6, perda de 

drenos8, hipotermia7, alterações cardiorrespiratórias4-7, 
diminuição da pressão intracraniana6; ansiedade5 e dor5. 
A grande maioria destes eventos ocorre devido a fatores 
relacionados à equipe que transporta estes pacientes, 
como falha na comunicação entre as equipes 5,8; 
mal planejamento do transporte6,8; não certificação 
do funcionamento dos equipamentos6; equipe sem 
treinamento e mal preparada8,9 e estratificação errônea 
do grau de gravidade do paciente10.

Neste contexto, torna-se fundamental a criação 
de protocolos sobre transporte que direcionem as ações 
da equipe multidisciplinar. Assim sendo, este relato de 
experiência tem por objetivo descrever a elaboração de 
um protocolo de transporte intra e inter-hospitalar voltado 
para pacientes adultos cardiopatas.

método

Trata-se de um relato de experiência sobre a 
elaboração de um protocolo de transporte intra e inter-
hospitalar para pacientes adultos cardiopatas.

Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura 
nacional e internacional das melhores evidências obtidas 
em estudos relacionados a esta temática. A partir destes 
dados da literatura, foram elaborados dois protocolos 
distintos: um para o transporte intra-hospitalar e outro 
para o transporte inter-hospitalar. Além da criação dos 
protocolos, foi elaborada uma ficha de avaliação do 
paciente no pré, intra e pós-transporte, contendo dados 
sociodemográficos do paciente; diagnósticos médicos 
e de enfermagem; unidade de origem e destino; horário 
de saída e chegada do paciente; equipe responsável 
pelo transporte; avaliação clínica do paciente pré-
transporte (avaliação dos sistemas nervoso central, 
cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e renal; 
alterações da pele e presença de artefatos, como drenos, 
acessos venosos); avaliação do paciente durante o 
transporte (medicamentos utilizados, contendo a dose 
e/ou volume e as possíveis intercorrências que ocorreram 
durante o transporte, bem como as ações realizadas) e 
a avaliação do paciente após o transporte (avaliação do 
sistema nervoso central, respiratório e cardiovascular, 
medicamentos e suas respectivas doses e/ou volumes, 
documentação da chegada do paciente e suas condições 
na anotação de enfermagem e na folha de registro do 
transporte, bem como das possíveis intercorrências que 
ocorreram durante o transporte).

resultados e disCussÃo

A equipe de enfermagem tem papel fundamental 
no transporte do paciente, sendo responsável pelos 
equipamentos e medicamentos, além do acompanhamento 
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do paciente durante e após o mesmo. Os protocolos 
elaborados preconizam uma avaliação inicial do paciente, 
podendo caracterizá-lo como crítico ou não crítico e estável 
ou instável.

Os pacientes críticos são definidos como pacientes 
graves, com comprometimento de um ou mais dos principais 
sistemas fisiológicos, com perda de sua autorregulação, 
necessitando substituição artificial de funções e assistência 
contínua, como utilização de marca-passo, balão intra-
aórtico, ventilação mecânica e drogas vasoativas11. Os não 
críticos, por sua vez, são todos os pacientes considerados 
como não graves, que não apresentarem comprometimentos 
clínicos e que não necessitam de equipamentos para garantir 
as funções vitais do corpo.

Figura 1. Algoritmo para o transporte intra-hospitalar de pacientes 
adultos cardiopatas.* Paciente estável: FC < 130 bpm ou > 40 
bpm; PAS > 80 mmHg ou < 180 mmHg; FR > 8 rpm ou < 30 rpm; 
Saturação de O2 > 90% em ar ambiente; Ausência de dor torácica; 
Ausência de rebaixamento do nível de consciência; Ausência 
de arritmias com repercussões hemodinâmicas; ** Recursos 
para atender o paciente: Paciente não crítico: medicamentos 
endovenosos em uso, torpedo de oxigênio e/ou baterias das 
bombas de infusão suficientes para o transporte; Paciente crítico: 
aspirar o paciente antes do transporte e assegurar fixação do tubo 
endotraqueal, drenos, cateteres e/ou sondas; encaminhar o paciente 
com monitor desfibrilador com cabo de marca-passo; checar se 
as bombas de infusão, monitor (PA, oxímetria e FC) e ventilador 
portátil possuem baterias suficientes para o transporte; checar se 

os medicamentos e oxigênio são suficientes para o transporte; 
preparar a maleta contendo os medicamentos para transporte 
(adrenalina, atropina, amiodarona, adenosina, furosemida, morfina, 
sedativo, pancuron e SF0,9%), os materiais necessários para o 
manuseio das VAS (cânulas endotraqueais, ambu com reservatório, 
laringoscópio, lâminas para intubação, fixação do tubo endotraqueal 
e nebulizador) e os materiais necessários para venóclise (cateteres 
vasculares, micropore, gaze, álcool, clorexedine degermante e 
alcoólico, torneirinha, extensor, equipo macrogotas e garrote; *** 
Meio de transporte: Cadeira de rodas: Paciente estável; Maca: 
Paciente instável e/ou paciente que necessita de repouso absoluto; 
**** Número de profissionais necessários para o transporte: 
Paciente não crítico e transferido em cadeira de rodas: um 
profissional auxiliar ou técnico; Paciente não crítico e transferido 
em maca: dois profissionais auxiliar ou técnico; Paciente crítico: 
obrigatoriamente, um médico e um enfermeiro, no mínimo.

Figura 2. Algoritmo para o transporte inter-hospitalar de pacientes 
adultos cardiopatas. * Paciente estável: FC < 130bpm ou > 40bpm; 
PAS > 80 mmHg ou < 180 mmHg; FR > 8 rpm ou < 30rpm; Saturação 
de O2 > 90% em ar ambiente; Ausência de dor torácica; Ausência de 
rebaixamento do nível de consciência; Ausência de arritmias com 
repercussões hemodinâmicas; ** Recursos para atender o paciente 
durante o transporte: Paciente não crítico: medicamentos endovenosos 
em uso, torpedo de oxigênio e/ou baterias das bombas de infusão 
suficientes para o transporte; Paciente crítico: aspirar o paciente antes 
do transporte e assegurar fixação do tubo endotraqueal, dos drenos, 
cateteres e/ou sondas; checar as maletas próprias para o transporte 
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Ressalta-se que esta avaliação é realizada pela 
equipe médica e multiprofissional, em que serão avaliados 
o risco-benefício do procedimento e os recursos humanos 
e materiais necessários para o transporte do paciente com 
segurança. Nas Figuras 1 e 2, pode-se observar os protocolos 
elaborados para o transporte intra e inter-hospitalar, 
respectivamente, de pacientes adultos.

Salienta-se que, durante a avaliação do paciente e 
no procedimento do transporte em si, é necessária uma 
comunicação efetiva entre todos os membros da equipe 
e, especialmente, entre as enfermeiras das unidades, 
tanto a que encaminha o paciente quanto a que o recebe, 
uma vez que estes dados serão os determinantes para 
a preparação dos recursos necessários1. Outro ponto a 
ser destacado é o treinamento dos profissionais, que 
devem estar devidamente capacitados para transportar 
os pacientes e para atender a qualquer emergência que 
ocorra durante o trajeto.

Em relação ao transporte inter-hospitalar, 
a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 
1.672/200312 que dispõe sobre o regulamento do transporte 
inter-hospitalar de pacientes regulamenta, no inciso III, 
que: “Pacientes graves ou de risco devem ser removidos 
acompanhados de equipe composta por tripulação 
mínima de um médico, um profissional de enfermagem e 
motorista, em ambulância de suporte avançado”. Assim 
sendo, o transporte inter-hospitalar de pacientes críticos 
deve ser feito em ambulância UTI, acompanhado dos 
profissionais necessários para o transporte de pacientes 
críticos como descritos anteriormente com os materiais, 
equipamentos e medicamentos que são dispostos em 
maletas padronizadas e que são de responsabilidade 
das enfermeiras12.

Segundo estudos5,13, o uso de ferramentas de 
registro podem minimizar os riscos inerentes ao 
transporte. Dentre os seus benefícios, destacam-se: 
melhor preparo do paciente, que se expressa por uma 
adequada avaliação clínica pela equipe multiprofissional 
e pelo manuseio adequado dos dispositivos; preparo 
adequado dos materiais e equipamentos necessários que 

são selecionados com base na avaliação individual de 
cada paciente; documentação adequada do procedimento 
e adequação dos profissionais necessários para 
acompanhamento deste paciente durante o transporte, bem 
como identificação e documentação das complicações. 
Neste contexto, o profissional de enfermagem deverá 
registrar, na anotação de enfermagem, todas as fases 
do transporte (antes, durante e após).

Considerando a atuação dos enfermeiros no 
transporte de pacientes cardiopatas, como foi descrito 
anteriormente, o enfermeiro tem papel de destaque na 
equipe multidisciplinar. É importante salientar que, para 
que os enfermeiros possam alcançar a proficiência na 
tomada de decisão, é preciso que estes desenvolvam 
habilidades e competências cognitivas e técnicas 
essenciais para o julgamento clínico, que é parte 
essencial da assistência de enfermagem14.

ConClusÃo

A equipe de enfermagem tem papel fundamental 
no transporte do paciente, sendo responsável pela 
identificação e controle de todos os recursos necessários 
e pelo acompanhamento do paciente durante e após esta 
atividade. É de fundamental importância a criação de 
protocolos assistenciais para que se possa realizar uma 
prática segura e baseada em evidências científicas.

referênCias

 1. Lacerda MA, Cruvinel MGC, Silva WV. Transporte de pacientes: 
intra-hospitalar e inter-hospitalar. Curso de Educação à Distância em 
Anestesiologia: São Paulo; 2008.

 2. Pereira Júnior GA, Carvalho JB, Ponte Filho AD, Malzone DA, 
Pedersoli CE. Transporte intra-hospitalar do paciente crítico. Rev 
Med. 2007;40(4):500-8.

 3. Warren J, Fromm RE Jr, Orr RA, Rotello LC, Horst HM; 
American College of Critical Care Medicine. Guidelines for the 
inter- and intrahospital transport of critically ill patients. Crit 
Care Med. 2004;32(1):256-62. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/01.
CCM.0000104917.39204.0A

 4. Marcondes G, Soeiro FS, Ferreira EA, Udelsmann A. Transporte 
de pacientes sem oxigenoterapia para a sala de recuperação pós-
anestésica: repercussões na saturação de oxigênio e fatores de risco 
associados à hipoxemia. Rev Bras Anestesiol. 2006;56(4):352-61.

 5. Ligtenberg JJ, Arnold LG, Stienstra Y, van der Werf TS, Meertens 
JH, Tulleken JE, et al. Quality of interhospital transport of critically 
ill patients: a prospective audit. Crit Care. 2005;9(4):R446-51. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1186/cc3749

 6. Zuchelo LT, Chiavone PA. Transporte intra-hospitalar de pacientes 
sob ventilação invasiva: repercussões cardiorrespiratórias e eventos 
adversos. J Bras Pneumol. 2009;35(4):367-74. DOI: http://dx.doi.
org/10.1590/S1806-37132009000400011

inter-hospitalar de medicamentos, soros, vias aéreas e dos materiais da 
ambulância, conforme protocolo do pronto socorro; *** Ambulância 
para transporte: Paciente não crítico: ambulância simples; Paciente 
crítico: ambulância UTI; **** Número de profissionais necessários 
para o transporte: Paciente não crítico: um profissional da equipe de 
enfermagem. Paciente crítico: obrigatoriamente um médico e um 
enfermeiro, no mínimo.



19Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 23 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2013

Oliveira LB et al./Protocolo de transporte intra e inter-hospitalar de pacientes adultos cardiopatas
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):15-19

 7. Gillman L, Leslie G, Williams T, Fawcett K, Bell R, McGibbon V. 
Adverse events experienced while transferring the critically ill patient 
from the emergency department to the intensive care unit. Emerg 
Med J. 2006;23(11):858-61. PMID: 17057138 DOI: http://dx.doi.
org/10.1136/emj.2006.037697

 8. Nogueira VO, Marin HF, Cunha ICKO. Informações on-line sobre 
transporte intra-hospitalar de pacientes críticos adultos. Acta Paul 
Enferm. 2005;18(4):390-6.

 9. Fan E, MacDonald RD, Adhikari NK, Scales DC, Wax RS, Stewart 
TE, et al. Outcomes of interfacility critical care adult patient transport: 
a systematic review. Crit Care. 2006;10(1):R6.

10. Millán EM, Valderrey FP. Escalas de valoración del riesgo para 
el interhospitalario de pacientes críticos: índices de gravedad o de 
necesidad de soportes. Med Intensiva. 2010;34(1):79-82.

11. Brasil. Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 
Regulamento técnico para funcionamento de unidades de terapia 
intensiva e unidades de cuidados intermediários. RDC/ANVISA. n.21 
de 27 de abril de 2006. Brasília; 2006.

12. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 1.672 de 9 de julho 
de 2003. Brasília; 2003.

13. Jarden RJ, Quirke S. Improving safety and documentation in 
intrahospital transport: development of an intrahospital transport tool 
for critically ill patients. Intensive Crit Care Nurs. 2010;26(2):101-7. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2009.12.007

14. Correa CG, Cruz DM, Ângelo M. Raciocínio diagnóstico de 
enfermeiros especialistas em cardiologia. Rev Soc Cardiol Estado de 
São Paulo. 2011;21(2 supl A):16-21.



20 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 23 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2013

Oliveira LB et al./Pessoas pós-infarto agudo do miocárdio tardio permanecem com fatores de risco modificáveis para a doença?
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):20-25

Pesquisa quantitativa com o objetivo de identificar o perfil 

sociodemográfico e fatores de risco em pessoas que sofreram 

infarto agudo do miocárdio, acompanhadas em uma Unidade 

de Saúde da Família. Foram entrevistadas 31 pessoas, 

utilizando-se questionários contendo fatores de risco para 

o infarto. Quarenta e oito por cento das pessoas possuem 

história familiar de infarto, 80% são hipertensas e 100% das 

mulheres possuem circunferência cintura-quadril acima do 

recomendado. Dezenove por cento apresentam depressão 

grave, 23% ansiedade grave a muito grave e 39% estresse 

moderado a muito severo segundo a escala utilizada. Os fatores 

que aumentam o risco de sofrer infarto ainda possuem elevada 

prevalência nas pessoas entrevistadas e estas permanecem 

com hábitos de vida que podem levar à recidiva do infarto. 

Salientamos a importância da implementação de programas 

educativos.
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Quantitative research with aim to identify the socio-demographic 

and risk factors in people who had an acute myocardial 

infarction, accompanied in a Family Health Unit. A group 

of 31 individuals were interviewed and a questionnaire with 

risk factors for myocardial infarction was applied. Forty-eight 

percent have a family history of myocardial infarction, 80% were 

hypertensive and 100% of women have waist-hip circumference 

above recommended. Nineteen percent have severe depression, 

23% anxiety severe to very severe and 39% moderate to very 

severe stress according to the scale used. Factors that increase 

the risk for heart attack also have high prevalence in individuals 

interviewed and they remain with lifestyle habits that can lead to 

recurrence of myocardial infarction. We stress the importance 

of implementing educational programs.
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do indiViduals after late aCute myoCardial post-infarCtion 
remain with modifiaBle risk faCtors for the disease?
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As doenças cardiovasculares prevalecem como a 
principal causa de morte e incapacidade no Brasil e 
no mundo. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), 17,3 milhões de pessoas foram a óbito decorrente 
de doenças cardiovasculares em 2008, sendo que, destes, 7,3 
milhões dos óbitos foram por doenças coronarianas1.

No Brasil, em 2010, segundo dados do DATASUS2, a 
mortalidade proporcional por doenças do aparelho circulatório 
foi de 30,8%, representando a primeira causa de morte segundo 
grupo de causas, sendo que, dentre as doenças cardiovasculares, 
o infarto agudo do miocárdio (IAM) aparece estatisticamente 
como a segunda maior causa de óbitos.

A doença cardíaca coronariana geralmente está 
associada com uma ou mais características conhecidas como 
fatores de risco. Um fator de risco é um aspecto relacionado ao 
ambiente ou a elementos químicos, psicológicos, fisiológicos 
ou genéticos, que são considerados como predisponentes à 
ocorrência de uma moléstia em determinado indivíduo3.

Estudos atuais ressaltam a importância da identificação 
dos fatores de risco para a doença coronariana, a fim de que se 
desenvolvam programas de prevenção primária e secundária 
por meio da educação em saúde, uma vez que estudos de base 
populacional têm demonstrado que o aumento do conhecimento 
de fatores de risco para doenças crônicas está relacionado à 
melhora na qualidade de vida da população e prevenção da 
recidiva de um episódio de IAM4-6.

O INTERHEART5 é um estudo caso-controle 
internacional, delineado para avaliar de forma sistematizada 
a importância dos fatores de risco para a doença arterial 
coronariana ao redor do mundo. Os resultados apontaram 
nove fatores de risco responsáveis por cerca de 90% dos 
casos de IAM, sendo que foram identificados também fatores 
de risco psicossociais relacionados com o IAM, dentre eles o 
estresse e a depressão. No Brasil, foi realizado um estudo de 
caso-controle denominado AFIRMAR6 que avaliou os fatores 
de risco convencionais para o IAM na população brasileira.

Desta forma, com os fatores de risco já amplamente 
descritos na literatura científica, suscitou-se a indagação se 
pessoas que já sofreram IAM ainda têm presentes em seu estilo 
de vida fatores de risco modificáveis que poderiam aumentar o 
risco destas pessoas terem uma recidiva do episódio de IAM, 
pois acredita-se que o acompanhamento sistematizado dessas 
pessoas, com ações de educação em saúde, poderia contribuir 
para melhor controle de tais fatores de risco.

Para responder a essa indagação é que se desenvolveu 
este estudo, que teve por objetivos identificar perfil 
sociodemográfico e os fatores de risco para o IAM em pessoas 
pós-infarto acompanhadas em uma Unidade de Saúde da 
Família.

método

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de 
abordagem quantitativa. A pesquisa foi feita com pessoas 
pós-infarto agudo do miocárdio, acompanhadas em uma 

Unidade de Saúde da Família no município de São Paulo, e 
que concordassem em participar do estudo.

Foram analisados 3.339 prontuários de Saúde da 
Família, correspondendo à totalidade de famílias cadastradas, 
sendo selecionados prontuários de pessoas com 30 anos e mais, 
por serem considerados pelas pesquisadoras como potenciais 
sujeitos da pesquisa, ou seja, que poderiam ter sofrido IAM, 
perfazendo um total de 5.839 prontuários individuais. Do total 
de prontuários, foram identificadas 44 pessoas que sofreram 
IAM. Todas as pessoas identificadas foram consultadas pelas 
suas respectivas agentes de saúde de cada equipe de saúde da 
família e pela pesquisadora, quanto à disponibilidade e interesse 
em participar da pesquisa.

Para as pessoas que demonstraram interesse em 
participar foram agendados horários no próprio domicílio ou 
na unidade de saúde, conforme preferência, para aplicação 
dos questionários. As pessoas foram esclarecidas quanto aos 
objetivos da pesquisa e, do total das 44 pessoas, 31 foram 
entrevistadas. As demais não participaram por motivos de 
falecimento, não disponibilidade de horário para realizar a 
entrevista e não aceitar participar da pesquisa.

Para a coleta de dados, foi desenvolvido um 
instrumento que contemplava questões para a caracterização 
sociodemográfica dos sujeitos e identificação dos fatores de 
risco para o IAM, tendo como referência os resultados dos 
estudos INTERHEART5 e AFIRMAR6, além da escala de risco 
cardiovascular de Framingham7.

Utilizou-se, ainda, para avaliação da prática habitual 
de atividade física o Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ) versão 8 na forma curta, validado por Matsudo 
et al.8; para avaliação do consumo alimentar, o Questionário 
de Frequência Alimentar9, validado no Brasil por Ribeiro, e 
para avaliação dos fatores de risco psicossociais foi utilizada 
a Escala de Estresse, Depressão e Ansiedade (Depression, 
Anxiety and Stress Scales)10 versão curta de 21 itens, traduzida 
e validada para o português.

Os dados quantitativos coletados foram armazenados 
e analisados no software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). A análise descritiva foi realizada por meio 
de frequências, médias e porcentagens. As associações entre 
as variáveis sociodemográficas, fatores de risco e os aspectos 
psicossociais foram realizadas por meio dos testes Qui 
Quadrado.

Vale salientar que a pesquisa foi realizada após 
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Prefeitura do Município de São Paulo, com o número 247/08, 
e as pessoas que concordaram em participar da pesquisa, 
após os devidos esclarecimentos, assinaram o Termo de 
Responsabilidade Livre e Esclarecido.

resultados e disCussÃo

Segundo dados sociodemográficos, apresentados na 
Tabela 1, a maioria das pessoas é do sexo masculino, com 
idade média de 69,2 anos. Ao compararmos a distribuição das 
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pessoas segundo faixa etária e sexo, com base na idade em 
que sofreram o IAM, no sexo masculino ocorreu entre 49 e 89 
anos e no sexo feminino entre 54 e 79 anos, o que corrobora 
com a literatura11, que demonstrara uma tendência de no sexo 
masculino a doença coronariana se manifestar em uma média 
de dez anos antes, fato este que foi relacionado à proteção 
hormonal do sexo feminino.

Segundo o estudo AFIRMAR6, o nível de escolaridade 
universitário conferiu fator de proteção para o IAM, 
conjuntamente com a renda mensal familiar acima de 
R$ 1.200,00, e do fato de, neste estudo, mais de 95% das 
pessoas possuírem renda mensal familiar superior a este valor, 
o que confere um fator protetor para estas quando pensamos 
em uma recidiva do episódio de IAM.

No concernente aos antecedentes familiares de doenças 
cardiovasculares, 74,2% das pessoas referiram antecedentes 
familiares de doença cardiovascular, sendo que destas 47,4% 
possuem história familiar de IAM, 26,3% possuem história 
familiar de hipertensão arterial, 21% de acidente vascular 
encefálico e 5,3% referiram angina em pai, mãe ou irmão.

A participação do componente familiar na gênese da 
doença coronariana ainda é desconhecida. O que se investiga 
atualmente é que se a predisposição a eventos tromboembólicos 
está associada com distúrbios no sistema de coagulação; 
assim, são pesquisados polimorfismos de genes que estão 
envolvidos nesse processo que podem estar relacionados com o 
desenvolvimento da doença coronariana e este seria considerado 
um componente genético13. No estudo AFIRMAR6, a presença 
de história familiar foi considerada um dos mais importantes 
fatores de risco para a doença coronariana.

Com relação aos antecedentes pessoais, 58% das 
pessoas têm dislipidemia, 80,6% hipertensão arterial e 25,8% 
apresentam diabetes. Um evento coronariano agudo é a primeira 
manifestação da doença aterosclerótica em pelo menos metade 
dos indivíduos que apresentaram essa complicação. Segundo 
a IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da 
Aterosclerose14, os níveis de lipídeos plasmáticos elevados 
congregam a classificação de risco para doença cardiovascular e 
pessoas que mantêm quadro dislipidêmico pós-infarto possuem 
um risco maior para o reinfarto.

Segundo o Ministério da Saúde15, a hipertensão arterial 
é o principal fator de risco para complicações como o acidente 
vascular encefálico, o IAM e a doença renal crônica. Um 
estudo16 em que se avaliou a importância da hipertensão arterial 
em pessoas que sofreram infarto concluiu que a hipertensão 
confere piora no prognóstico da pessoa a curto e a longo prazo. 
No estudo AFIRMAR6, a hipertensão apareceu como preditor 
de risco para o IAM 3,2 vezes maior nos casos do que nos 
controles.

Presença de diabetes é um fator de risco independente 
para as doenças cardiovasculares, pois influencia no endotélio 
arterial, no aumento da agregação plaquetária, no aumento de 
LDL colesterol e na diminuição do colesterol HDL. Estudo17 
enfatiza que é fundamental maior atenção para o diagnóstico e 
o tratamento precoce do diabetes, assim como de seus fatores 
condicionantes, como a obesidade e o sedentarismo. No estudo 
de caso-controle FRICAS18, que avaliou fatores de risco para o 
IAM no Brasil, o diabetes foi encontrado em 19,7% das pessoas 
que sofreram IAM e em 9,9% dos controles.

Em relação ao hábito de fumar, 22,6% das pessoas 
entrevistadas relataram que ainda fumam e por estes é 

Tabela 1. Distribuição das pessoas que sofreram infarto 
agudo do miocárdio segundo as variáveis sexo, idade, 
escolaridade e renda mensal média familiar em uma 
Unidade de Saúde da Família no município de São 
Paulo, 2009.

Variáveis N %

Sexo

Masculino 18 58,1

Feminino 13 41,9

Idade

49 ˫ 55 5 16,1

56 ˫ 65 8 25,8

66 ˫ 75 8 25,8

76 ˫ 85 8 25,8

86 ˫ ∞ 2 6,5

Escolaridade   

Analfabeto 2 6,5

Ensino Fundamental Incompleto 8 25,8

Ensino Fundamental Completo 2 6,5

Ensino Médio Completo 13 41,9

Ensino Superior Completo 6 19,3

Renda Mensal Familiar

1 a 2 SM 1 3,2

2 a 3 SM 11 35,5

3 a 5 SM 7 22,6

5 a 10 SM 6 19,3

10 a 20 SM 5 16,2

Mais de 20 SM 1 3,2
SM: Salários mínimos.

Os participantes da pesquisa possuem maior nível de 
escolaridade quando comparados à média geral dos brasileiros, 
uma vez que 41,9% dos entrevistados possuem Ensino Médio 
Completo. Quanto à renda mensal familiar, quase 40% das 
pessoas entrevistadas recebe mais de cinco salários mínimos, 
o que está acima da médica nacional, que, segundo o IBGE12, 
no ano de 2010 era de 3,016 salários mínimos. A partir das 
análises estatísticas, podemos afirmar que houve diferença 
estatisticamente significativa (p = 0,002) entre renda mensal 
média familiar e o nível de escolaridade.
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e o acúmulo de tecido adiposo na região abdominal revelou 
que a prevalência de RCQ elevada aumentou com relação à 
idade em ambos os sexos, sendo de forma mais acentuada em 
mulheres acima de 50 anos.

Conforme a Tabela 2, dentre os homens houve uma 
distribuição mais igualitária na RCQ, sendo que a maioria 
(55,5%) está com a medida dentro do recomendado. Segundo 
o estudo AFIRMAR6, pessoas com RCQ ≥ 94 tiveram risco 
2,4 vezes maior de sofrer IAM, assim sendo, este representa 
um importante fator de risco para um reinfarto em nosso 
estudo, devido ao fato de que 35,6% das pessoas entrevistadas 
apresentarem uma RCQ acima deste valor.

Para avaliar a prática de atividade física das pessoas 
que sofreram IAM, utilizamos o Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ) versão 8 na forma curta, que contém 
questões que indagam a frequência e o tempo despendido na 
execução de caminhadas e de atividades envolvendo esforços 
físicos de intensidades moderadas e vigorosas na última 
semana. Os indivíduos são classificados em muito ativos, 
ativos, irregularmente ativos e sedentários, segundo consenso 
realizado em Atlanta em 20028.

Ao aplicar o IPAQ8, verificou-se que das pessoas 
entrevistadas nenhuma é classificada como muito ativa com 
relação a seus hábitos de atividades físicas, porém, 61,3% 
são consideradas ativas, o que demonstra um bom índice 
especialmente pela maioria das pessoas serem idosas; 29% 
praticam irregularmente as atividades e 9,7% são sedentárias. 
De acordo com o tipo de atividade física realizada habitualmente 
pelos entrevistados, a prática de caminhada com atividade 
física moderada apareceu em 48,4% das citações. Para o 
estudo INTERHEART5, a prática de atividade física moderada 
é considerada um fator que diminui o risco relativo de IAM.

A atividade física tem um impacto benéfico sobre o 
sistema cardiovascular, quer diretamente pela melhoria da 
função endotelial e, indiretamente, pela normalização dos 
fatores de risco da aterosclerose, tais como dislipidemia, 
hipertensão arterial, obesidade, e pelos efeitos positivos sobre 
o mecanismo de coagulação. A mais elevada prática habitual de 
atividade física determinada pelo IPAQ8 apresenta significativo 
impacto no perfil lipídico em adultos de ambos os sexos, 
independentemente da idade e das variações do peso corporal22.

Sobre o consumo alimentar, a terapia nutricional é a 
primeira conduta a ser adotada na prevenção e/ou no tratamento 
da doença arterial coronariana. Para alcançar esse objetivo, os 
indivíduos devem ser informados sobre a importância da adesão 
à dieta e necessidade de mudança de estilo de vida, sendo que o 
plano alimentar deve contemplar questões culturais, regionais, 
sociais e econômicas de cada pessoa9.

Pela aplicação do Questionário de Frequência Alimentar 
validado no Brasil9, o dado mais significativo encontrado na 
análise dos grupos alimentares dispostos no questionário foi o 
de que 11,6 pessoas consomem hortaliças e frutas diariamente. 
Dados do INTERHEART5 são os que mais corroboram com 
os dados referentes a hábitos alimentares encontrados neste 
estudo, pois o consumo diário de frutas e legumes é o que se 

Tabela 2. Caracterização das pessoas que sofreram infarto 
agudo do miocárdio segundo a razão de circunferência 
cintura-quadril e sexo em uma Unidade de Saúde da 
Família no município de São Paulo. 2009.

Sexo RCQ N % % por sexo

Feminino ≤ 0,80 0 0 0

> 0,80 13 42 100

Masculino ≤ 0,95 10 32,2 55,5

> 0,95 8 25,8 44,5

consumida uma média de 16,4 cigarros por dia; 32,3% nunca 
fumaram e 45,2% das pessoas pararam de fumar. No estudo 
AFIRMAR6, o tabagismo é considerado como um fator de risco 
independente para o IAM se o consumo for de cinco ou mais 
cigarros por dia, sendo que essa variável se apresentou como 
o maior preditor para a ocorrência do evento com prevalência 
de 4,9 vezes maior nos casos do que nos controles. Estudo19 
realizado na Suécia com 93.416 pacientes hospitalizados 
mostrou que o tabagismo se apresentou como o principal fator 
de risco por apresentar a forma mais grave de IAM.

Quanto ao consumo de álcool, 35,5% das pessoas 
entrevistadas referiram que consomem algum tipo de bebida 
alcoólica; 81,8% de uma a duas vezes por semana, 9,1% de 
três a quatro e 9,1% mais que cinco vezes. Com relação ao tipo 
de bebida consumida, 63,6% consomem cerveja, 18,2% vinho 
e 18,2% caipirinha. Segundo dados do estudo AFIRMAR6, o 
consumo de uma a duas doses de álcool mais de duas vezes na 
semana ou de três a sete dias por semana foram considerados 
fatores que diminuem o risco para o IAM; assim sendo, os dados 
demonstram que o consumo de álcool não confere proteção 
para um reinfarto em grande parte da população deste estudo.

Estudo20 afirma que os indicadores de obesidade 
abdominal são mais indicados que os de obesidade generalizada, 
pois o acúmulo de gordura no abdome vem sendo descrito como 
o tipo de obesidade que oferece maior risco para a saúde, em 
especial para o risco coronariano e para o IAM.

Em relação à razão de circunferência cintura-quadril 
(RCQ), foram considerados os valores desejáveis para homens 
como ≤ 0,95 e para mulheres como ≤ 0,8020. Como se pode 
observar na Tabela 2, todas as pessoas do sexo feminino teriam 
risco aumentado para doenças coronarianas, entre elas o IAM, 
uma vez que houve diferença estatisticamente significativa 
(p = 0,001) entre sexo e a recomendação de RCQ, já que das 13 
pessoas do sexo feminino presentes no estudo, 100% possuem 
RCQ acima do recomendado.

Houve também diferença estatisticamente significativa 
(p = 0,026) entre a faixa etária e a recomendação da RCQ, sendo 
que das 21 pessoas que possuem a RCQ fora do recomendado 
81% tem idade inferior a 75 anos e das 10 pessoas que possuem 
a RCQ dentro do recomendado 60% tem idade superior a 75 
anos. Estudo21 que avaliou a associação entre fatores da dieta 
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apresenta como um dos principais fatores que diminuem o risco 
relativo de IAM, juntamente com a atividade física moderada 
e o consumo moderado de álcool.

A influência dos fatores de risco psicossociais na 
gênese da doença coronariana se concentra em mecanismos 
fisiopatológicos que explicam a relação de como mecanismos 
comportamentais, que são entendidos como os fatores 
psicossociais, contribuem para a maior frequência de 
comportamentos nocivos para a saúde como má alimentação e 
tabagismo e também direcionando mecanismos fisiopatológicos 
como ativação neuroendócrina e de plaquetas, que influenciam 
na gênese da doença coronariana e aterosclerótica23.

Como podemos observar na Tabela 3, 22,6% das 
pessoas apresentam ansiedade grave a muito grave, segundo 
a Escala de Ansiedade, Estresse e Depressão (EADS) de 21 
itens10. Estudo23 que avaliou a influência da ansiedade pessoal 
sobre o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial, IAM 
e acidente vascular encefálico durante um período de duas 
décadas mostrou que 58,7% dos homens com IAM tinham 
desenvolvido um elevado nível de ansiedade, sendo que o risco 
de sofrer IAM é 2,5 vezes maior.

Com base no exposto, as variáveis psicossociais 
pesquisadas se mostraram importantes fatores de risco nas 
pessoas pós-infarto. Assim sendo, emerge a necessidade de 
ampliação da abordagem do indivíduo para que se promovam 
intervenções nos fatores de risco, notadamente os modificáveis, 
pois muitas vezes estes se constituem os determinantes do 
processo saúde-doença da pessoa, além de se evitar uma 
recidiva do episódio.

Com base nos resultados apresentados, os fatores 
que aumentam o risco de sofrer IAM ainda possuem 
elevada prevalência na população pesquisada, uma vez que, 
considerando que são nove os fatores de risco considerados que 
aumentam o risco de IAM, quase 70% das pessoas possuem 
de 3 a 4 destes fatores de risco, ou seja, possivelmente estão 
mantendo os mesmos hábitos de vida que desencadearam o 
episódio de IAM anteriormente, o que demonstra a necessidade 
de esforços para agir sobre estes fatores por meio de estratégias 
de prevenção e de educação em saúde.

Podemos afirmar também que existem resultados 
favoráveis neste estudo, uma vez que, considerando os quatro 
fatores de risco que foram descritos como fornecendo proteção 
para o IAM, 45% das pessoas entrevistadas possuem dois destes 
fatores. Assim sendo, é preciso reforçar estes hábitos protetores 
e agregar outros fatores protetores, além ainda de disseminar 
estes hábitos com estratégias de educação em saúde.

ConsideraÇões finais

Os resultados deste estudo mostram que estamos lidando 
com pessoas que mantêm em seu estilo de vida, hábitos que 
podem propiciar a progressão, o agravamento da doença 
arterial coronariana e até mesmo um novo episódio de IAM. 
As variáveis psicossociais se mostraram como importantes 
fatores que aumentam o risco de sofrer infarto. Assim sendo, 
é premente a necessidade de ampliação da abordagem do 
indivíduo, de modo a intervir não só na parte clínica, mas 
também na psicossocial.

É de fundamental importância a identificação dos fatores 
de risco para o IAM, especialmente em Unidades de Saúde da 
Família, cuja estratégia é facilitada pela presença de vínculo 
e proximidade com a população atendida. Pelo conhecimento 
dos fatores de risco, a equipe multiprofissional pode direcionar 
programas educativos que devem ser implementados a partir 
das peculariedades das pessoas atendidas, possibilitando a elas 
se tornarem sujeitos ativos no tratamento e controle dos fatores 
de risco presentes em seu estilo de vida.

Embora a pesquisa tenha sido realizada com uma 
população pequena, estes dados podem ser generalizados, 
especialmente porque evidencia a permanência dos fatores de 
risco para a doença coronariana em um grupo com maior renda 
e escolaridade, se comparado à população brasileira. Promover 
mudanças de hábitos de vida constitui grande desafio tanto para 
as pessoas que sofreram IAM quanto para os profissionais dos 
serviços de saúde que acompanham tais pessoas, o que exige 
esforço coletivo dos sujeitos envolvidos.

Tabela 3. Porcentagem de gravidade de Ansiedade, Estresse e 
Depressão em pessoas pós-infarto em uma Unidade de Saúde 
da Família. São Paulo, 2009.

Gravidade Depressão Ansiedade Estresse

Normal 64,5 64,5 54,8

Leve 6,5 6,5 3,2

Moderada 3,2 3,2 9,7

Grave 0 12,9 12,9

Muito Grave 22,6 9,7 16,1

Não soube 3,2 3,2 3,2

Total 100 100 100

Do total de pessoas entrevistadas, 38,7% apresentaram 
de estresse moderado a muito grave. Estudo24 de caso-controle 
realizado com pessoas pós-infarto e pessoas saudáveis 
demonstrou que eventos estressantes da vida estão associados 
com o IAM e que eles são muito importantes para uma maior 
identificação do desencadear de mecanismos fisiológicos 
relacionados à doença e ressalta a importância das estratégias 
de prevenção para o tratamento das pessoas com este transtorno.

Com relação à presença de depressão, 19,4% das 
pessoas entrevistadas apresentam depressão grave, segundo 
a classificação proposta pela escala10. Estudo25 realizado 
mostrou que pacientes deprimidos apresentaram evidência 
significativa de comprometimento da qualidade de vida e 
observou-se ainda uma associação significativa entre os níveis 
de depressão e ansiedade. Segundo o autor, a depressão não é 
uma consequência do IAM, mas está diretamente ligada com 
a condição da pessoa antes da admissão hospitalar.
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A microalbuminúria é admitida como o principal marcador 

para o desenvolvimento de nefropatia diabética. Sua presença 

também é preditora independente de morbidade e mortalidade 

cardiovasculares. A relação da microalbuminúria com fatores 

de risco clássicos para a doença multiarterial coronária (DAC) 

também tem sido mostrada em estudos epidemiológicos. O 

presente estudo tem o objetivo de determinar a prevalência 

de microalbuminúria em um grupo de pacientes diabéticos 

portadores de DAC e relacionar a sua presença com os fatores 

clássicos de risco cardiovascular. Trata-se de um estudo 

transversal realizado com pacientes diabéticos portadores 

de DAC, que realizam tratamento no Instituto do Coração 

(InCor-HCFMUSP). Foram avaliados os seguintes parâmetros: 

idade, presença ou ausência de HAS, tempo de diabetes, 

tabagismo, perfil lipídico, hemoglobina glicada e presença de 

microalbuminúria/proteinúria, a partir da coleta urinária em 

24 horas. Os pacientes foram estratificados em três grupos, 

conforme o valor de albuminúria. Foram feitas análises 

estatísticas comparando as diferentes variáveis entre os três 

grupos. Nesta amostra de pacientes portadores de DM e DAC 

multiarterial estável, observou-se uma relação crescente entre 

os valores de albuminúria e o tempo de diabetes mellitus, níveis 

séricos de LDL-colesterol e triglicérides.
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Microalbuminuria is accepted as a surrogate marker for the 

development of diabetic nephropathy. Its presence is also 

an independent predictor of cardiovascular morbidity and 

mortality. The relationship of microalbuminuria with classic 

risk factors for coronary multivessel disease (CAD) has also 

been shown in epidemiological studies. The present study 

aims to determine the prevalence of microalbuminuria in 

a group of diabetic patients with CAD and correlate their 

presence with the classic cardiovascular risk factors. This is 

a cross-sectional study with diabetic patients with CAD who 

perform treatment at the Heart Institute (Incor-HCFMUSP). 

We evaluated the following parameters: age, presence or 

absence of hypertension, duration of diabetes, smoking, lipid 

profile, glycated hemoglobin and microalbuminuria/proteinuria 

from urine collection in 24 hours. Patients were stratified into 

3 groups according to the value of albuminuria. Statistical 

analyzes were performed comparing the different variables 

among the three groups. In this sample of patients with diabetes 

and stable multivessel CAD there was a growing relationship 

between the values of albuminuria and duration of diabetes 

mellitus, serum LDL-cholesterol and triglycerides.
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miCroalBuminuria as a risk faCtor in diaBetiC patients 
with staBle Coronary artery disease

Descriptors: albuminuria, cardiovascular diseases, diabetes 
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Descritores: albuminúria, diabetes mellitus, doenças 
cardiovasculares, fatores de risco.
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A diabetes mellitus (DM) é um dos principais fatores de 
risco para doença cardiovascular (DCV). Indivíduos 
portadores de DM têm maior risco para DCV quando 

comparados a indivíduos não diabéticos1. A doença arterial 
coronariana (DAC) é a causa mais importante de morbidade e 
mortalidade em países ocidentais2.

Já é descrito na literatura que a microalbuminúria 
representa uma manifestação precoce de nefropatia diabética3, 
e tem sido um dos fatores predisponentes para essa condição 
mais estudados4. Há, também, um comprometimento vascular 
generalizado, afetando órgãos como coração e cérebro5.

A excreção urinária excessiva de albumina, entre 20 a 
300 mg/dia, é conhecida como microalbuminúria (MA). Para 
detectar o aumento na excreção urinária de albumina, a coleta 
de urina em 24 horas é considerada como padrão ouro para 
detecção de microalbuminúria3-5.

Evidências epidemiológicas indicam que a presença 
de microalbuminúria produz maior morbidade e mortalidade 
cardiovascular independentemente de outros fatores de risco6. 
Estudos demonstram que sua presença associou-se com 
maior risco relativo de desfechos cardiovasculares, tais como 
infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e 
morte cardiovascular1. Além disso, estudos mais recentes têm 
demonstrado associação da microalbuminúria e DAC2.

Um estudo realizado na cidade de Copenhagem, 
de 1992 a 1994, mostrou que, mesmo em níveis baixos 
de microalbuminúria, houve associação de DAC e morte 
cardiovascular7.

A microalbuminúria frequentemente está associada a 
outros fatores de risco cardiovascular, sendo considerada pela 
Organização Mundial da Saúde como um dos componentes da 
síndrome metabólica4.

Maiores níveis de pressão arterial estão frequentemente 
associados à presença de MA, tantos em pacientes diabéticos 
como em não diabéticos. Vários estudos mostram a importância 
do controle dos níveis pressóricos, de forma precoce, para 
redução dos níveis de albuminúria8.

O controle da microalbuminúria e a prevenção dos 
fatores de risco cardiovasculares, tais como controle de pressão 
arterial, redução nos níveis de glicemia e colesterol, contribuirão 
para redução dos eventos e mortalidade cardiovascular.

Objetivos
Determinar a prevalência de microalbuminúria em um 

grupo de pacientes diabéticos portadores de doença arterial 
coronária e relacionar a sua presença com os fatores clássicos 
de risco cardiovascular.

método

População do estudo
Participaram do estudo 260 pacientes diabéticos 

portadores de DAC, que realizam tratamento no Instituto do 
Coração (InCor-HCFMUSP).

Foram realizados exames laboratoriais para avaliar o perfil 
lipídico, hemoglobina glicada. Também foi feita coleta urinária 
em 24 horas para detecção de microalbuminúria/proteinúria.

Outros parâmetros foram também avaliados: idade, 
presença ou ausência de HAS, tempo de diabetes, tabagismo.

Foi considerada microalbuminúria a relação albumina/
creatinina maior que 30-300 mg.

Os pacientes foram estratificados em três grupos, 
conforme o valor de albuminúria, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1. Estratificação dos pacientes.

Presença de 
Albuminúria

Valor
Nº 

Pacientes
(%)

Normal < 30 mg/24h 57 22

Microalbuminúria 30-300 mg/24h 170 65

Proteinúria > 300 mg/24h 33 13

Análise estatística
Foram feitas análises dos parâmetros: idade, presença ou 

ausência de HAS, tempo de diabetes, tabagismo, perfil lipídico, 
hemoglobina glicada, comparando os três grupos.

Para fazer a comparação dos dados entre os grupos, 
foram utilizados os testes One Way ANOVA, teste T de Student. 
Para essa amostra, considerou-se como estatisticamente 
significativo p < 0,05.

resultados

Dentre os pacientes avaliados, 65,4% da amostra 
apresentou microalbuminúria (MA), 12,7% da amostra 
proteinúria (PF), e 21,9% valores normais de albuminúria 
(NR) (Figura 1).

Comparando os valores de albuminúria com a média de 
idade desses pacientes, observamos que a média de idade foi de 
68,2 (8,2) anos, 65,9 (8,5) anos e 64,6 (9,1) anos nos grupos PF, 
MA e NR, respectivamente. Os pacientes com MA apresentam 
idade média inferior aos pacientes com PF e NR (p = 0,04).

Comparando os valores de albuminúria com o tempo 
médio de diabetes mellitus desses pacientes, observamos que 
os pacientes do grupo PF apresentavam, em média, 16,4 anos 
(8,6) de diagnóstico; os pacientes com MA apresentavam, em 
média, 11,6 anos (7,3) de diagnóstico e os pacientes do grupo 
NR apresentavam 12,0 anos (8,2) de diagnóstico. Os pacientes 
com PF apresentam mais tempo de diabetes, comparado ao 
grupo MA e NR (p < 0,01).

Na relação tabagismo e albuminúria, encontramos: 
39,4%, 60,2% e 50% nos grupos PF, MA e NR. Não houve 
diferença estatística significante (p = 0,06).

Em relação aos valores de albuminúria e os níveis de 
LDL colesterol, observamos LDL de 90,9 mg/dl (28,8), 80,2 
mg/dl (23,9) e 79,2 mg/dl (27,6) nos grupos PF, MA e NR, 
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demonstrando que a microalbuminária é frequente em pacientes 
com DAC. Esses dados corroboram com o estudo de Silva 
et al.2, no qual 33% eram coronariopatas. Tuttle et al.9 também 
demonstraram, em seu estudo, associação de microalbuminúria 
e DAC, principalmente nos pacientes diabéticos.

Em relação à média de idade, notamos que os pacientes 
com níveis de albuminúria mais alto, já no estágio de 
proteínúria, apresentavam idade superior (68,2) aos pacientes 
com microalbuminúria (65,9), mas os pacientes com valores 
normais de albuminúria tinham idade semelhante aos pacientes 
com proteinúria. Valmadrid et al.10, em seu estudo, mostraram 
que os indivíduos com níveis crescentes de albuminúria, de 
microalbuminúria para proteinúria, eram mais idosos quando 
comparados aos pacientes com normoalbuminúria.

O tempo médio de diabetes mellitus dos pacientes 
dessa amostra foi maior no grupo dos pacientes com PF 
quando comparado aos pacientes com MA e NR. Resultados 
semelhantes ao encontrado por Valmadrid et al.10, que, em seu 
estudo, observaram que os indivíduos com níveis crescentes 
de albuminúria tendiam ter maior tempo de diabetes em 
comparação com normoalbuminúria.

Alguns estudos têm demonstrado a associação da 
microalbuminúria e a dislipidemia em pacientes diabéticos 
tipo 2, aumento nas concentrações plasmáticas de colesterol total 
e LDL11. Ravid et al.12 mostraram, em seu estudo, associação 
no desenvolvimento de microalbuminúria e maiores valores 
plasmáticos de colesterol total, LDL colesterol e triglicérides. No 
presente estudo, observamos um aumento crescente nos níveis de 
LDL conforme o aumento dos níveis de albuminúria, e níveis de 
triglicérides aumentados nos pacientes no estágio de PF.

A elevação nos níveis pressóricos é frequentemente 
associada com microalbuminúria. Diversos estudos mostram 
que a terapia anti-hipertensiva tem contribuído para redução 
dos níveis de albuminúria8,13. Em nosso estudo, não observamos 
diferença estatística significativa entre presença de HAS e 
microalbuminúria.

ConClusÃo

Nesta amostra de pacientes portadores de DM e DAC 
multiarterial estável, observou-se uma relação crescente entre 

Figura 1. Incidência de albuminúria entres os grupos. NR: Normal; 
PF: Proteinúria franca; MA: Microalbuminúria.

respectivamente. Os pacientes com PF apresentam níveis de 
LDL-colesterol superiores aos pacientes com MA e NR, porém, 
sem diferença estatística significante (p = 0,05).

Os níveis de TG foram 144,5 mg/dl (102,1), 137,3 
mg/dl (74,3) e 111,4 mg/dl (52,6) nos grupos PF, MA e NR, 
respectivamente. Os pacientes do grupo NR apresentam valores 
inferiores de triglicérides quando comparados aos pacientes 
com PF, com diferença significante (p < 0,05).

Quando analisamos as variáveis presença de HAS e 
sérico de HbA1c, não observamos e diferença estatística entre 
os grupos (Tabela 2).

disCussÃo

Nessa amostra, observamos alta prevalência de 
microalbuminúria. Dos 260 pacientes participantes avaliados, 
170 tinham microalbuminúria e 33 já apresentavam proteinúria, 

Tabela 2. Comparação entre os grupos NA, MA e PF, segundo idade, tempo de diabetes, tabagismo, níveis séricos de LDL 
e triglicérides.

Normal n = 57
Microalbuminúria 

n = 170
Proteinúria Franca 

n = 33
Valor de p

Idade (anos) 64,6 (9,1) 65,9(8,5) 68,2(8,2) p = 0,04

Tempo de diabetes Anos 12,0 (8,2) 11,6 (7,3) 16,4 (8,6) p < 0,01

Tabagismo (%) 50,0 60,2 39,4 p = 0,06

LDL mg/dl 79,2 (27,6) 80,2 (23,9) 90,9 (28,8) p = 0,05

Triglicérides mg/dl 111,4 (52,6) 137,3 (74,3) 144,5 (102,1) p < 0,05
Os dados numéricos são apresentados como média, o (  ) como desvio padrão e o tabagismo em porcentagem.
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os valores de albuminúria e o tempo de diabetes mellitus, níveis 
séricos de LDL-colesterol e triglicérides.
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Introdução e Objetivos: Valores elevados de A1C estão 

associados a maior incidência de eventos cardiovasculares 

adversos, porém sua correlação com gravidade da doença 

arterial coronariana não é bem estabelecida. O objetivo do 

estudo é correlacionar A1C com extensão e gravidade da 

doença arterial coronariana. Métodos: Pacientes admitidos 

por síndrome coronariana aguda foram divididos em 

diabéticos, hiperglicêmicos à admissão e controles com 

base na glicemia de admissão e jejum e comparados quanto 

à glicemia de admissão, jejum, A1C, HDL, triglicerídeos, 

CK-MB atividade, circunferência abdominal, proteína 

C reativa ultrassensível e pressão arterial. Foi realizado 

cateterismo cardíaco para avaliar extensão e gravidade da 

doença coronariana. Resultados: De 150 pacientes, 38% 

eram hiperglicêmicos à admissão, 36% diabéticos e 26% 

controles. A A1C variou entre 8,17 ± 1,08 nos diabéticos, 

6,29 ± 0,53 nos hiperglicêmicos e 6,16 ± 0,55 nos controles, 

com diferença significativa. Foi significativa a diferença 

da glicemia de admissão, jejum, e CK-MB. A média 

de obstruções coronarianas significativas e críticas foi, 

respectivamente, de 1,18 e 0,97 por paciente, sem correlação 

com A1C. Conclusões: A1C não se correlaciona com 

extensão e gravidade de doença arterial coronariana.
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Introduction and Objectives: Elevated A1C levels are 

associated with higher incidence of adverse cardiovascular 

events, but its correlation with severity of coronary artery disease 

is uncertain. The objective of this study is to correlate A1C with 

extension and severity of coronary artery disease. Methods: Patients 

admitted by acute coronary syndrome were separated in diabetics, 

admission hyperglycemics and controls based on admission 

glycemia and fasting blood glucose. They were compared 

on admission glycemia, fasting blood glucose, A1C, HDL, 

triglycerides, CK-MB activity, abdominal circumference and 

blood pressure. Cardiac catheterization was performed to evaluate 

extension and severity of coronary artery disease. Results: Of 

150 patients, 38% were hyperglicemics at admission, 36% diabetics 

and 26% controls. A1C varied between 8.17 ± 1.08 in diabetics, 

6.29 ± 0.53 in hyperglycemics and 6.16 ± 0.55 in controls, with 

significant difference. Admission glycemia, fasting blood glucose 

and CK-MB were significantly different. Mean significant and 

critical coronary obstructions were, respectively, 1.18 and 0.97 

per patient. There was no correlation between A1C and extent 

and severity of coronary disease. Conclusions: A1C does not 

correlate with extension or severity of coronary artery disease.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):32-37
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does a1C prediCts extension and seVerity of Coronary 
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Descriptors: acute coronary syndrome, cardiac catheterization, 
diabetes mellitus, hemoglobin A glycosylated.

Descritores: cateterismo cardíaco, diabetes mellitus, 
hemoglobina A glicada, síndrome coronariana aguda.
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A incidência do diabetes mellitus (DM) está aumentando 
mundialmente e sua importância não se relaciona apenas 
ao grande crescimento do número de casos novos, 

mas sim ao vínculo intrínseco com a doença aterosclerótica, 
acarretando grande impacto na morbimortalidade mundial1-3.

Estudos prospectivos mostraram associação dos níveis 
glicêmicos e da hemoglobina glicada (A1C) com eventos 
cardiovasculares não somente em diabéticos, mas também 
naqueles pacientes em estado pré-diabético, com maior 
incidência de eventos cardiovasculares4-7.

Por não depender de variações agudas na concentração 
plasmática de glicose, vem conquistando espaço no acompa-
nhamento tanto do DM quanto de estados pré-diabéticos e 
recentemente foi introduzida como ferramenta diagnóstica 
complementar à glicemia de jejum8-11.

Estudos mostram provável relação entre esta ferramenta 
diagnóstica e extensão e gravidade de doença arterial coronariana 
(DAC), atuando como fator preditor de maiores taxas isquêmicas 
e artérias estenóticas à cintilografia e angiografia12-15.

Outros autores afirmam, no entanto, que apenas a 
glicemia de admissão se correlacionaria com maior gravidade 
da DAC em síndrome coronariana aguda (SCA), de tal forma 
que a associação entre A1C e extensão e gravidade da DAC 
ainda permanece controversa16.

Diante do recente ganho de importância da A1C 
em termos de diagnóstico e acompanhamento no campo 
da Diabetologia Cardiovascular, o objetivo deste estudo é 
investigar a relação entre A1C e extensão e gravidade da DAC 
avaliada por cateterismo cardíaco.

método

Estudo prospectivo que analisou a relação entre o valor 
da A1C de pacientes com SCA e a extensão e gravidade da 
DAC, avaliada pela quantidade de artérias com obstrução 
significativa e obstruções críticas.

Foram incluídos na pesquisa todos os pacientes maiores 
de 18 anos admitidos por primeiro episódio de SCA comprovada 
por eletrocardiograma ou positividade de marcador de necrose 
miocárdica em Unidade de Terapia Intensiva Coronariana entre 
os meses de agosto e dezembro de 2010. Excluímos pacientes 
com qualquer doença crônica que não o diabetes mellitus 
para que não houvesse interferência com o perfil metabólico 
e inflamatório.

Dos 186 indivíduos admitidos no período, sete foram 
excluídos por possuírem diagnóstico de outra doença crônica e 
29 por episódio prévio de síndrome coronariana aguda. Cento e 
cinquenta indivíduos satisfaziam os critérios. Foram separados 
em três grupos: diabéticos, hiperglicêmicos na admissão e 
controles. A separação foi realizada com base nos valores 
de glicemia de admissão e de jejum durante o internamento. 
Hiperglicemia de admissão foi considerada como ≥ 110 mg/dl. 
Para o diagnóstico de diabetes mellitus, foi utilizado o valor 
consensual de glicemia de jejum em duas ocasiões igual ou 
superior a 126 mg/dl.

O grupo de pacientes diabéticos foi constituído por 
aqueles com diagnóstico prévio de diabetes mellitus, uso 
prévio de drogas antidiabéticas ou que foram diagnosticados 
no internamento. Os hiperglicêmicos na admissão foram 
constituídos por pacientes com glicemia de admissão igual 
ou superior a 110 mg/dl na ausência de história pessoal de 
diabetes e sem confirmação diagnóstica posterior de diabetes 
por meio de glicemias de jejum. O grupo controle apresentou 
glicemia de admissão inferior a 110 mg/dl e de jejum inferior 
a 100 mg/dl em todo o internamento.

Os dados utilizados para contruir o perfil metabólico 
cardiovascular foram, além da hemoglobina glicada (A1C), 
glicemia de admissão, glicemia de jejum, medida da circunfe-
rência abdominal, presença de hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), colesterol total, HDL, triglicerídeos, CK-MB atividade, 
proteína C reativa ultrassensível (PCR).

A glicemia de admissão e a PCR foram coletadas no 
momento da admissão do paciente. O HDL e triglicerídeos 
foram coletados em um período de até 24 horas após a 
admissão, após 12 horas de jejum. A CK-MB atividade foi 
coletada no momento da admissão até sua normalização, sendo 
considerado o valor do pico enzimático como a extensão do 
evento. A glicemia de jejum foi coletada após 12 horas de 
jejum, sempre às 7h, durante todo o internamento.

A glicemia de jejum, colesterol total, HDL e 
triglicerídeos foram determinados por métodos enzimáticos. A 
CK-MB atividade e a PCR foram determinadas por métodos 
imunológicos. A A1C foi determinada pelo método HPLC 
(2.2 Tosoh Plus A1C, Tosoh Corporation, Tokyo, Japan), 
certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization 
Program (NGSP).

O diagnóstico de IAM com supradesnivelamento de 
ST, IAM sem supra de ST, angina instável e hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) obedeceram às respectivas diretrizes 
publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia17-19.

A circunferência abdominal foi medida no meio da 
distância entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior. Foram 
considerados alterados valores superiores a 94-102 centímetros 
para homens e 80-88 centímetros para mulheres, conforme 
recomendações da última recomendação da Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica20.

Para avaliar a extensão e gravidade da doença arterial 
coronariana, foram analisados os laudos de cateterismo cardíaco 
realizados em pacientes admitidos por SCA com indicação 
de realização do exame. Uma redução de 50% do lúmen 
coronariano foi necessária para se considerar como obstrução 
arterial significativa. O valor de 70% de obstrução do lúmen foi 
necessário para se considerar como obstrução crítica, conforme 
recomendações da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e 
Cardiologia Intervencionista21.

Os dados foram coletados no prontuário eletrônico da 
Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. Todos os pacientes 
concordaram com a coleta de dados e inclusão no trabalho 
mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido. O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição sob número 3035/11.

A análise estatística foi realizada com o auxílio do 
programa GraphPad Prism 5. Foram utilizados os testes do 
Qui-quadrado para variáveis categóricas e teste de correlação 
linear de Pearson.

Para as comparações entre mais de dois grupos, foi 
utilizada análise de variância (ANOVA) e teste de comparações 
múltiplas de Tukey. Para todas estas comparações, foi 
considerado um nível de significância de p < 0,05.

resultados

Cento e cinquenta pacientes satisfaziam os criterios 
de inclusão. 38% eram hiperglicêmicos à admissão, 36% 
diabéticos e 26% permaneceram euglicêmicos durante o 
internamento. Dos diabéticos, 74,07% eram diagnosticados 
previamente.

Houve diferença significativa (p < 0,05) entre os grupos 
quanto à glicemia de admissão, de jejum, A1C e CK-MB.

A glicemia de jejum dos hiperglicêmicos não diferiu 
dos diabéticos (p = 0,219) e controles (p = 0,202). Apenas os 
diabéticos apresentaram elevação significativa em relação aos 
sadios (p = 0,006).

A glicemia de admissão dos hiperglicêmicos foi 
significativamente mais baixa que dos diabéticos (p < 0,001) 
e mais elevada que dos controles (p = 0,04).

Houve diferença significativa entre os grupos quanto 
à A1C. Os hiperglicêmicos apresentaram A1C média de 
6,29 ± 0,53, os diabéticos 8,17 ± 1,08, e os controles, 6,16 ± 0,55. 
Os diabéticos apresentaram A1C significativamente maior 
que os outros grupos (p < 0,001), não havendo diferença 
significativa entre hiperglicêmicos e controles. A Figura 1 
resume os achados.

A extensão do evento isquêmico avaliada pelo pico da 
CK-MB atividade mostrou níveis significativamente maiores da 
enzima em hiperglicêmicos e diabéticos em relação aos controles, 
com valores de p = 0,02 e p = 0,04, respectivamente. Os hiper-
glicêmicos e diabéticos não diferiram entre si (p = 0,981).

A circunferência abdominal foi significativamente 
maior em diabéticos quando comparados com hiperglicêmicos 
(p = 0,007) e controles (p < 0,001), porém, estes grupos não 
diferiram entre si (p = 0,339).

Não houve diferença significativa entre os grupos 
quanto à presença de HAS e valores de HDL, triglicerídeos 
e PCR. A Tabela 1 resume os achados do perfil metabólico 
cardiovascular.

A quantidade média de obstruções significativas foi 
de 1,18 por paciente (164 no total). A média de obstruções 
críticas foi de 0,97 por paciente (164 no total). A A1C média 
da população estudada foi de 6,95 ± 1,493 (150 no total). 
A Tabela 2 mostra a relação da A1C com os achados de 
cateterismo cardíaco.

Não foi encontrada correlação estatisticamente 
significativa entre A1C e obstruções significativas (p = 0,13), 
bem como obstruções críticas (p = 0,209).

disCussÃo

A associação de estados pré-diabéticos com risco 
cardiovascular aumentado vem sendo muito estudado e hoje é 
alvo de alarme, pois sabe-se que a prevenção de doença arterial 
coronariana e seus equivalentes deve ser realizada em etapa 
muito mais precoce e com mais rigor do que se preconizava 
há pouco tempo22-24.

O fato de estudos recentes terem mostrado que o risco de 
eventos cardiovasculares futuros em pacientes hiperglicêmicos 
com SCA ser igual ou maior que diabéticos motivou a divisão 
dos pacientes em três grupos distintos23,24. A glicemia de 
admissão foi utilizada para a separação dos grupos pela sua 
capacidade de predizer risco cardiovascular futuro em pacientes 
com SCA, associação que está sendo estudada também com 
a A1C23,24. O valor de 110 mg/dl é o mais aceito na literatura 
para definir hiperglicemia de admissão, como publicado por 
Deedwania et al.23 e Kosiborod et al.24.

A exemplo do que ocorreu no presente estudo, a 
capacidade da A1C de revelar o estado glicêmico por um longo 
período pode vir a classificar indivíduos que não apresentem 
alterações pontuais na glicemia em uma fase conhecida 
como pré-diabetes, o que ocorre desde a recomendação do 
International Expert Committe para o uso em larga escala 
desta como método diagnóstico11,25. A importância de tal fato 
é surpreender estágios de risco cardiovascular aumentado 
mais precocemente e independente do controle momentâneo 
do paciente.

Carson et al.26 compararam a glicemia de jejum foi 
comparada com A1C como método diagnóstico em 6.890 Figura 1. Valores de A1C (Comparação entre os três grupos).
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Tabela 1. Perfil metabólico cardiovascular: Comparação dos três grupos.

Variáveis

Medida
Diabéticos Hiperglicêmicos Controles

Valor 
de p

Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo

Glicemia de 
admissão

Mg/dl 197,67 484 54 124,78 199 110 91,29 101 80 < 0,001

Glicema de jejum Mg/dl 143,23 214 89 112,47 122 84 88,5 98 75 0,007

HbA1c % 8,17 13,9 4,7 6,19 7,23 4,8 5,86 6,29 4,7 < 0,001

HDL Mg/dl 37,15 57 16 39,59 63 24 36,36 58,17 27 0,30

Triglicerídeos Mg/dl 140,51 436 30 115,52 554 67 108,94 554 57 0,23

CK-MB atividade μg/L 84,02 851 14 89,02 538 9 30,71 104 7 0,021

Circunferência 
Abdominal

cm 103,32 136 70 95,07 126 68 91,03 121 68 < 0,001

PCR-US Mg/L 25,61 206 0,11 18,37 149,07 0,25 14,80 100,88 0,06 0,17

Pressão Arterial

Medida Diabéticos Hiperglicêmicos Controles

mmHg HAS Normotensos HAS Normotensos HAS Normotensos
0,18

% 82,14 17,86 67,21 37,29 74,42 25,58

Tabela 2. Relação da A1C com a extensão e gravidade 
da doença arterial coronariana avaliada por cateterismo 
cardíaco em contexto de SCA.

A1C
Obstruções 

significativas
Obstruções 

críticas

A1C
Teste de 
Pearson

1 0,124 0,103

Valor de p 0,130 0,209

Quantidade 150 150 150

indivíduos e concluíram que valores discordantes de glicemia e 
A1C classificam o indivíduo em estágios diferentes do diabetes, 
sendo indicado o teste oral de tolerância à glicose. Mesmo 
nos Estados Unidos, a ressalva seria a dificuldade técnica 
e financeira em aplicá-lo em larga escala. Tal fato pode ser 
aplicado na realidade brasileira, motivo pelo qual os pacientes 
do presente estudo por vezes apresentam classificações 
conflitantes quanto ao estado glicêmico.

Não foi encontrada correlação entre A1C e extensão 
e gravidade da DAC após SCA. O resultado foi semelhante a 
Chan et al.9, que dividiram 317 diabéticos admitidos devido à 
SCA em dois grupos baseados no valor da A1C de admissão, 
sem ter sido encontrada correlação entre A1C e correlação 
angiográfica com extensão e gravidade da DAC, nem com 
novos eventos cardiovasculares e mortalidade após 6 meses.

Park et al.27 analisaram 1.838 diabéticos submetidos à 
intervenção coronariana percutânea com a colocação de stents 
farmacológicos. Neste estudo, foi observado que maiores 

níveis de A1C não se associaram a piores desfechos clínicos e 
angiograficos após 2 anos da intervenção.

Por outro lado, em uma revisão sistemática de Nichlls 
et al.28, na qual diabéticos foram avaliados através do ultrassom 
coronário, foi observado que estes apresentam maior porcentual 
de volume de placa aterosclerótica comparativamente aos não 
diabéticos (40,2 ± 0,9% vs. 37,5 ± 0,8%; p < 0,0001), com 
correlação com A1C.

Cakmak et al.14, em estudo prospectivo com 100 pacientes 
admitidos consecutivamente por SCA, submeteram-nos 
à cintilografia de exercício com Tálio-201 e angiografia 
coronariana, mostrando que níveis de A1C elevados 
relacionavam-se com maior extensão e gravidade de anorma-
lidades de perfusão em coronárias e mortalidade, resultados 
semelhantes aos encontrados por Markuszewski et al.15, em 
trabalho que avaliou 386 pacientes.

Diante de tais diferenças, impera a necessidade 
de se avaliar os outros componentes conhecidos do perfil 
cardiovascular que podem contribuir para a extensão e 
gravidade da DAC.

Estudos como o ACCORD, ADVANCE e VADT 
mostraram que o controle glicêmico intensivo por si só não 
diminui a ocorrência de complicações macrovasculares a curto 
e médio prazo29-31. O manejo dessas complicações nos pacientes 
com DM requer tratamento multifatorial, sendo necessário 
avaliar outros fatores de risco, como pressão arterial, perfil 
lipídico, tabagismo, sedentarismo e obesidade29.

A literatura, em concordância com os resultados dos 
estudos ACCORD, ADVANCE e VADT, que colocam em dúvida 
o papel único do distúrbio glicêmico na carga aterosclerótica, 
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nos leva a pensar se a extensão e gravidade da doença arterial 
coronariana deve-se realmente à alteração glicêmica de longo 
prazo ou a uma conjunção de fatores em comum juntamente 
com a glicemia alterada, como citados acima29-31.

Vale ressaltar que, analisando o perfil metabólico dos 
pacientes do presente estudo, podemos verificar que não houve 
diferença entre os grupos quanto à HAS, HDL, triglicerídeos, cir-
cunferência abdominal, IMC e PCR, indicando que, mesmo com 
diferença significativa no metabolismo da glicose, outras alterações 
metabólicas tão importantes quanto a glicemia apresentam-se de 
maneira homogênea na população. Tais achados corroboram os 
achados dos importantes estudos já descritos29-31.

O fato de os controles terem apresentado perfil 
metabólico cardiovascular semelhante aos diabéticos é hoje 
uma realidade na população brasileira, visto que a mudança 
nos hábitos alimentares, o aumento da prevalência de obesidade 
e sobrepeso, a falta de exercícios físicos e de conhecimento 
sobre prevenção de diabetes e doenças cardiovasculares são 
características marcantes da população brasileira, vista no 
dia-a-dia dos Serviços de Endocrinologia e Cardiologia do país.

Com isso, realça a necessidade de não nos fixarmos 
somente à correção de valores glicêmicos e de A1C, pois estes 
podem não ser os maiores determinantes do prognóstico29-31. 
Com estudos colocando em evidência o estado pré-diabético 
como o principal estágio em que aparecem as manifestações 
de doenças cardiovasculares, reforça-se o uso da A1C como 
marcador precoce de estágio pré-diabético, e não como 
instrumento de avaliação da doença coronariana e de preditor 
de mortalidade22-24.

ConClusÃo

A1C não se correlaciona com extensão e gravidade de 
doença arterial coronariana.
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Introdução: Os índices de obesidade vêm aumentando nos 

últimos anos, e pode ser que o grau de escolaridade dos pais tenha 

influência nesse aumento. Objetivo: Avaliar o estado nutricional 

de estudantes do Ensino Fundamental I, em uma Escola do 

Município de Embu das Artes, e relacionar o estado nutricional 

com o nível de escolaridade dos pais. Métodos: Foram avaliados 

204 estudantes com idade entre 7 e 11 anos. Foram medidos o 

peso e altura para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). 

Para avaliação do estado nutricional, utilizou-se o programa 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) AnthroPlus versão 

1.0.3.0.; para a classificação do estado nutricional utilizou-

se as curvas da OMS (2007), representadas por percentis de 

IMC para idade, e para análises estatísticas utilizou-se o teste 

de normalidade de D’Agostino & Pearson e teste do Qui-

quadrado. Os dados de escolaridade dos pais foram coletados 

no prontuário dos estudantes. Resultados: Verificou-se que 

70% de estudantes encontravam-se em estado de eutrofia, 

24% com excesso de peso e 6% com baixo peso. Em relação 

à escolaridade de pais houve uma significante associação 

(p < 0,05) entre ao grau de escolaridade da mãe, em que a maior 

escolaridade implicou em valores mais baixos de IMC de seus 

filhos. Conclusão: Conclui-se que houve um maior índice 

de estudantes eutróficos, mas houve índices de baixo peso, 

sobrepeso e obesidade. A escolaridade da mãe teve influência 

significante no estado nutricional dos estudantes.
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Introduction: Obesity rates have increased in recent 

years, and the degree of parents’ educational background 

has contributed to that rise. Purpose: To evaluate students’ 

nutritional status in an elementary school - level I, located 

in the city of Embu das Artes. Methods: 204 students - aged 

7 to 11- have been studied. Weight and height have been 

measured to calculate Body Mass Index (BMI). To evaluate 

the nutritional state, the BMI for that particular age has 

been taken into consideration. Data on parents’ educational 

background were collected from students’ school records. 

Results: It has been found that 70% of the students are 

in eutrophic state, 15% are overweight, 9% are obese and 

6% are underweight. Regarding their parents’ educational 

background, there was a statistically significant (p <0.05) 

regarding their mothers’ educational background, where the 

higher educational level resulted in lower values of their 

children’s BMI. Conclusion: Thus, it has been concluded 

that there was a higher rate of eutrophic students, but there 

were also levels of underweight, overweight and obesity. A 

mother’s educational background had significant influence 

on students’ nutritional status.
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relationship Between students’ nutritional Conditions 
and their parents’ eduCational BaCkGround at a distriCt 
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Descriptors: anthropometry, nutritional status, parents’ 
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Descritores: antropometria, escolaridade dos pais, estado 
nutricional, estudantes.



39Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 23 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2013

Souza SB et al./Relação entre o estado nutricional de estudantes e a escolaridade dos pais de uma escola municipal em embu das artes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(4 Supl A):38-42

A prevalência da obesidade está em contínuo crescimento, 
e um dos fatores que colaboram para o aumento desta 
epidemia é a transição nutricional, caracterizada pelo 

aumento de energia da dieta e redução da atividade física, 
sendo marcante o declínio das taxas de desnutrição em adultos 
e crianças e o aumento acelerado de sobrepeso e obesidade na 
população brasileira1.

O sucessivo aumento da obesidade em adultos no Brasil 
e em diversos países nos leva à necessidade de monitorar 
a obesidade em outras faixas etárias, como crianças e 
adolescentes. E é possível prevenir e controlar desde a infância, 
usando medidas efetivas para impedir que o prognóstico seja 
desfavorável em longo prazo2.

Na idade escolar, a alimentação destaca-se como um 
dos fatores ambientais mais importantes, relacionados ao 
crescimento e desenvolvimento infantil, pois as exigências 
nutricionais são altas, o trato gastrintestinal do escolar está 
mais desenvolvido, e o seu volume gástrico é compatível ao 
de um adulto3.

Os fatores ambientais são grandes colaboradores para 
a redução do total de energia gasta. Observa-se em crianças a 
diminuição de atividades escolares e cotidianas, como brincar 
e correr, com relação ao gasto de energia e o aumento do 
tempo gasto em atividades sedentárias. A obesidade nessa 
idade é preocupante, pois se não for controlada o prognóstico 
é de aumento da morbidade e diminuição da expectativa 
de vida, estando associada à ocorrência de dislipidemia, 
hipertensão arterial sistêmica, intolerância à glicose, dificuldade 
psicossocial e risco aumentado de obesidade persistente na 
vida adulta4.

Com isso, o conhecimento do estado nutricional de 
crianças estabelece um espelho das condições gerais de saúde 
dessa população. Para a avaliação nutricional, a utilização de 
medidas antropométricas constitui-se o método mais usado 
para diagnóstico nutricional pela simplicidade, baixo custo, 
rapidez e, por ser um método não invasivo, possibilitando usar 
informações do peso, idade e estatura da criança5.

Contudo, indivíduos com idade menor que 18 anos 
não podem ser classificados utilizando procedimentos 
convencionais, devendo considerar que sua estrutura corporal 
está em desenvolvimento, sendo necessário o uso de valores 
específicos para a fase de desenvolvimento, devendo ser 
comparados analisando o sexo e a idade, com o uso de 
percentis de IMC para idade, comparando as outras crianças e 
adolescentes da mesma faixa etária6.

E o grau de escolaridade dos pais, especialmente em 
relação à escolaridade da mãe, contribui para o aumento das 
possibilidades de participação no mercado de trabalho e de 
receber maiores salários, podendo influenciar na compra e 
escolha dos alimentos, no que diz respeito à sua qualidade 
e adequação e, consequentemente, no estado nutricional de 
filhos7.

A PNDS- 1996 (Pesquisa Nacional sobre Demografia 
e Saúde) mostrou associação entre escolaridade materna 

e desnutrição. Mães não alfabetizadas ou com 1 a 3 anos 
de estudo apresentaram chances maiores de terem filhos 
desnutridos quando comparadas com mães com 12 ou mais 
anos de escolaridade8.

A educação dos pais é um fator importante nos hábitos 
alimentares das crianças. O aparecimento da obesidade 
precocemente dá suporte à importância da influência do 
ambiente familiar sobre o risco da criança tornar-se obesa, uma 
vez que a criança sofre grande dependência da decisão dos pais 
ou familiares. Atitudes da família em relação à alimentação 
mostraram que a educação dos pais é um fator importante nos 
hábitos alimentares das crianças9.

Dentro desta perspectiva, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar o estado nutricional de estudantes do Ensino 
Fundamental I, em uma Escola do Município de Embu das 
Artes, SP, e relacionar o estado nutricional com o nível de 
escolaridade dos pais.

método

Trata-se de um estudo transversal, que representa 
a forma mais simples de pesquisa populacional. O estudo 
transversal é uma pesquisa em que a relação exposição-doença 
é examinada, em uma dada população, em um particular 
momento. Ele fornece um retrato de como as variáveis estão 
relacionadas, naquele momento10.

O estudo foi realizado na Escola Municipal Janaína 
Agostinho Oliveira, localizada na Rua Austrália, 32- Jd. 
Mimas - Embu das Artes - SP. Os estudantes foram convidados 
a participar do estudo no final do mês de setembro de 2011. 
O convite foi feito pessoalmente pelos pesquisadores na 
sala de aula, com a autorização da direção da escola. Nessa 
oportunidade, foram entregues duas cópias do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para que os 
estudantes apresentassem aos pais ou responsáveis, sendo que 
uma cópia do TCLE assinada permaneceu com os pais e a outra 
voltou para os pesquisadores. O Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis foi entregue 
à coordenação da escola uma semana após o convite.

Dos 350 estudantes convidados, 95 foram excluídos por 
não apresentarem o TCLE assinado pelos pais ou responsáveis 
até o dia da coleta de dados e 51 por não estarem presentes no 
dia agendado para avaliação nutricional. Dessa forma, a amostra 
foi constituída por 204 estudantes de ambos os sexos, sendo 
do 1º ao 5º ano do ensino fundamental com idade entre 7 e 11 
anos. Desta amostra, foi coletada a escolaridade dos pais de 
cada estudante, por meio do prontuário escolar do estudante, 
para que fosse relacionado o estado nutricional dos estudantes 
com o grau de escolaridade dos pais.

O peso e a estatura foram coletados da seguinte forma: 
os pesquisadores foram até a escola, e do lado de fora da sala 
de aula foi colocada a balança e o estadiômetro, sendo chamado 
um estudante de cada vez para a coleta de dados, e, em uma 
ficha, anotando-se o nome do estudante, a estatura e o peso. O 
peso foi obtido utilizando uma balança da marca Kratos com 
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capacidade mínima de 1,25 quilogramas e máxima de 150 
quilogramas, com divisão de 50 gramas. Os estudantes foram 
posicionados de costas para a balança, descalços, sem casacos, 
no centro do equipamento, eretos com os pés juntos e os braços 
estendidos ao longo do corpo. Os estudantes foram mantidos 
parados nessa posição para realizar a leitura do peso. A estatura 
foi obtida utilizando uma fita métrica com escala milimétrica 
e um esquadro de plástico. Posicionando o estudante em pé, 
ereto, os braços estendidos ao longo do corpo, a cabeça erguida 
olhando para um ponto fixo na altura dos olhos11. Com o 
esquadro fixado contra a cabeça, com pressão suficiente para 
comprimir o cabelo, o estudante foi retirado para realizar a 
leitura da estatura.

Para análise dos dados antropométricos colhidos, 
utilizamos o programa da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) AnthroPlus versão 1.0.3.0. O estado nutricional dos 
estudantes foi avaliado e classificado de acordo com as curvas 
da OMS (2007), e organizadas em uma planilha de Excel®, 
pacote Office 2010. Para uma melhor organização e análise dos 
dados, foi necessário fazer uma junção das escolaridades dos 
pais, como: analfabeto com ensino fundamental incompleto, 
totalizando < 4 anos de estudo; ensino fundamental completo 
com ensino médio incompleto, totalizando < 12 anos de estudo 
e ensino médio completo com ensino superior incompleto e 
completo, totalizando ≥ 12 anos de estudos.

Os dados foram analisados por meio de pacote estatístico 
GraphPad Prism 5.0 for Windows (www.graphpad.com). Antes 
das análises, os dados foram submetidos ao teste de normalidade 
de D’Agostino & Pearson. Os valores referentes ao índice de 
massa corporal (IMC, kg/m2) das crianças nos diferentes níveis 
de escolaridade dos pais não exibiram distribuição normal e, 
portanto, foram sujeitos ao teste de Kruskal-Wallis, seguido 
do teste post hoc de Dunn.

As diferentes prevalências de crianças com baixo peso, 
eutróficas, com sobrepeso e com obesidade foram analisadas 
pelo teste do Qui-quadrado. Em todos os casos, o nível de 
significância estatística estabelecido para se rejeitar a hipótese 
nula foi p < 0,05.

resultados

A amostra foi constituída por 204 estudantes, de ambos 
os sexos, assim avaliados segundo o IMC: baixo peso: 12 
(6%), eutróficos: 143 (70%), sobrepeso: 31 (15%) e obesos: 
18 (9%).

A Tabela 1 evidencia o menor índice de obesidade 
nos estudantes filhos de mães com ≥ 12 anos de estudo em 
comparação aos estudantes filhos de mães com < 4 anos de 
estudo. Já no estado de sobrepeso, houve um maior índice em 
estudantes filhos de mães com ≥ 12 anos de estudos em relação 
aos estudantes filhos de mães com < 12 anos de escolaridade, 
sendo estes dados significantes. Em relação à escolaridade do 
pai, foi constatado que os estudantes filhos de pais com < 12 
anos de estudo e ≥ 12 anos de estudo, o estado de sobrepeso 
e obesidade se manteve no mesmo nível, porém menor do que 

os níveis de sobrepeso e obesidade dos estudantes filhos de pais 
com < 4 anos de estudo, sendo estes dados não significantes.

Em ambas as comparações, verificou-se maior índice 
de eutrofia nos estudantes, independentemente da escolaridade 
dos pais

Na Figura 1 é possível observar uma significância 
estatística (p < 0,05) em relação ao grau de escolaridade da 
mãe, em que a maior escolaridade da mãe implicou em valores 
mais baixos de IMC de seus filhos.

Figura 1. Relação da escolaridade do pai (A e C) e da mãe (B e D) 
com o estado nutricional dos estudantes, Escola Municipal de Embu 
das Artes, 2011.

disCussÃo

Em um estudo realizado por Neves et al.12, que 
avaliaram 637 escolares entre 6 e 9 anos de idade da rede 
pública estadual de Belém-PA, observou-se que 88% dos 
escolares encontravam-se eutróficos. Dessa forma, os dados 
do presente estudo coincidem com a literatura.

Em outro estudo feito em Feira de Santana - BA, Oliveira 
et al.13 avaliaram 699 estudantes de escolas públicas e privadas 
e observaram que 9,3% dos estudantes apresentavam sobrepeso 
e 4,4% apresentavam obesidade. O presente estudo apresentou 
dados superiores aos encontrados nos estudo desses autores.

Giugliano & Carneiro14 examinaram 452 escolares de 
idades entre 6 a 10 anos de uma escola privada localizada no 
campus da Universidade Católica de Brasília, onde houve uma 
ocorrência de obesidade e sobrepeso de 44%. Sendo assim, os 
dados do presente estudo são relativamente baixos comparados 
aos dados apresentados por esses autores.

Nos últimos anos, a obesidade na infância vem assumindo 
um caráter epidêmico e preocupante, sendo o mais importante 
fator de risco conhecido para as doenças cardiovasculares na 
vida adulta. Apresenta crescente prevalência, associada ao 
sedentarismo e maior consumo de gorduras e açúcares, sendo 
que as alterações do perfil lipídico, com início na infância, 
ocorrem silenciosamente, tornando a lesão aterosclerótica 
somente diagnosticada na idade adulta. Por isso, a manutenção 
do peso saudável é importante durante a infância, pois a 
obesidade adquirida nesse período tende a continuar na vida 
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Tabela 1. Distribuição percentual do estado nutricional de estudantes do Ensino Fundamental I relacionado com a 
escolaridade da mãe e do pai. Escola Municipal de Embu das Artes, 2011.

Escolaridade da mãe

Diagnóstico
< 4 Anos de Estudo < 12 Anos de Estudo ≥ 12 Anos de Estudo

Nº % Nº % Nº %

Baixo peso 8 9 0 0 5 8

Eutrofia 58 69 42 81 42 71

Sobrepeso 16 17 5 9 10 17

Obesidade 11 12 5 10 2 3

Escolaridade do pai

Diagnóstico
< 4 Anos de Estudo < 12 Anos de Estudo ≥ 12 Anos de Estudo

Nº % Nº % Nº %

Baixo peso 7 6 2 4 3 8

Eutrofia 79 69 38 76 26 66

Sobrepeso 17 15 7 14 7 18

Obesidade 12 6 3 3 3 8

adulta, acompanhada de hipertensão e diabetes, inegáveis 
fatores de risco para doenças cardiovasculares15.

Em um estudo realizado por Andrade16 com estudantes de 
6 a 10 anos, de escolas públicas e privadas do ensino fundamental 
do município de Franca - SP verificou-se que 8,1% dos estudantes 
encontravam-se com baixo peso. E outro estudo realizado por 
Pazdziora et al.17, que avaliou 1.054 estudantes entre 6 e 9 anos 
de escolas públicas do ensino fundamental de Cuiabá - MT, 
constatou a prevalência de 8,9% de estudantes com baixo peso. 
Ambos se assemelham com os achados do presente estudo.

No Brasil, nas últimas décadas, o baixo peso foi 
reduzido, aproximadamente, à metade9. Mas apesar do processo 
de transição nutricional no Brasil ter mostrado um aumento 
significativo de obesidade e um declínio de desnutrição nas 
ultimas décadas, existe ainda prevalência da desnutrição que 
acomete os grupos de indivíduos de menor idade2.

Com o presente estudo, podemos indicar a coexistência de 
ambos os problemas, o que parece ser condizente com o quadro de 
transição epidemiológica brasileira, em que novos problemas como 
sobrepeso e obesidade foram incorporados à realidade, mas sem dei-
xar de existir os problemas antigos como a desnutrição/baixo peso.

No presente estudo, foi possível constatar que a 
escolaridade da mãe influenciou no estado nutricional de seus 
filhos, podendo, assim, estabelecer-se uma relação proporcional 
entre o nível de escolaridade dos pais e o estado nutricional dos 
estudantes. Ao pensar no nível de escolaridade dos pais, muitas 
vezes se pressupõe que o maior grau de escolaridade leva à 
melhor qualidade de vida e, consequentemente, a um melhor 
estado nutricional. Isso se confirma por conta dos estudantes 
filhos de pais com maior escolaridade, que têm menor índice 
de sobrepeso e obesidade.

Em outro estudo realizado por Engstrom & Anjos18 
nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste 

(1996), avaliando 14.914 crianças menores de 10 anos em 
seus domicílios, verificou-se que quanto menor a escolaridade 
(até 4 anos de estudos) das mães, menor o índice de sobrepeso 
de seus filhos em relação às mães com maior escolaridade 
(12 anos ou mais de estudo). O estudo ainda diz que a qualidade 
do ambiente e o meio social em que vive as crianças e as mães 
são importantes condições que nos ajudam a determinar o 
estado nutricional, podendo ser analisado ao discutir sobrepeso 
e obesidade. O que significa que a criança não pode ser avaliada 
separadamente sem perceber o contexto familiar, sendo que a 
mãe estabelece uma ligação da criança com o meio ambiente 
e compartilham condições socioambientais semelhantes, como 
hábitos alimentares, favorecendo diretamente em seu estado 
nutricional. O estudo continua dizendo que o acesso à educação 
favorece à melhoria do estado de saúde, condições de vida, 
de trabalho, de renda, ambiente físico e acesso à alimentação.

Os resultados desse trabalho não condizem com os 
achados do presente estudo, sendo que quanto maior o tempo 
de estudo da mãe maior o índice de eutrofia.

ConClusÃo

Os achados do presente estudo permitem as seguintes 
conclusões: predomínio de estudantes eutróficos, porém, não 
podendo ignorar que ocorreu uma proporção considerável 
de estudantes com sobrepeso, obesidade e baixo peso; a 
escolaridade do pai não influenciou de forma significativa 
o estado nutricional dos estudantes, mas a escolaridade da 
mãe teve influência significativa no estado nutricional dos 
estudantes. Dessa forma, sugerem-se programas educativos 
para estudantes com o envolvimento dos pais, visando fornecer 
subsídios para planejamento de ações efetivas que privilegiem 
a alimentação saudável.
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sem o melhor equipamento, você não consegue  
fazer quase nada, inclusive combater o colesterol.

Solicite a viSita de um propagandiSta libbS  
e deScubra a novidade que eStamoS trazendo ao mercado.
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