
Volume 28 • Nº 2 • Abril/Junho 2018

ISSN 0103-8559

Suplemento da Revista da

Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

www.socesp.org.br

Editora Chefe: Fernanda Marciano Consolim-Colombo

•	PERFIL	CONTEMPORÂNEO	DA	
INTERVENÇÃO	CORONÁRIA	
PERCUTÂNEA	EM	OCTOGENÁRIOS

•	PERFIL	DOS	PACIENTES	UTILIZANDO	
O	MITRACLIP®	E	DIAGNÓSTICOS	DE	
ENFERMAGEM	RELACIONADOS	ÀS	
COMPLICAÇÕES	DO	PROCEDIMENTO

•	QUALIDADE	DE	VIDA	DE	PACIENTES	EM	
HEMODIÁLISE	COM	DOENÇA	CORONARIANA	
VERSUS	SEM	DOENÇA	CORONARIANA

•	RELATO	DE	CASO:	ACOMPANHAMENTO	
CARDIOLÓGICO	DURANTE	26	ANOS	
DE	ATLETA	DE	ALTO	NÍVEL

•	PROGRAMA	EDUCATIVO	PARA	
ADOLESCENTES	SOBRE	URGÊNCIA	E	
EMERGÊNCIA.	SÉRIE	DE	CASOS





altadiagnosticos.com.br

Núcleo de Assessoria Médica: (11 e 21) 3003 9999

Tomógrafo
TC Revolution.

Excelência
e precisão
a serviço

de médicos
e pacientes.

•  Aquisição das coronárias

em um único batimento.

•  Baixa dose de radiação.

•  Pode ser realizada sem uso

de betabloqueador.

Re
sp

on
sá

ve
l  T

éc
ni

co
: D

r. 
G

us
ta

vo
 A

gu
ia

r C
am

pa
na

 - 
CR

EM
ES

P 
11

21
81

AF_1550021_AN_SOCESP_210X280mm.indd   1 4/23/18   7:36 PM



Responsável Técnico
Dr. Luiz Carlos V. de Andrade – CRM 48277

HCor – Hospital do Coração/Diagnóstico – Unidade Paraíso: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – São Paulo – SP
HCor – Edifício Dr. Adib Jatene: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 130 – São Paulo – SP
HCor Onco – Clínica de Radioterapia: Rua Tomás Carvalhal, 172 – São Paulo – SP
HCor Diagnóstico – Unidade Cidade Jardim: Av. Cidade Jardim, 350 – 2º andar – São Paulo – SP
Tels.: Geral: (11) 3053-6611 • Central de Agendamento: (11) 3889-3939 • Pronto-socorro: (11) 3889-9944 • www.hcor.com.br

Nós colocamos o coração em tudo.

Todo o apoio que você precisa:
uma equipe multidisciplinar e os mais
avançados recursos tecnológicos.

O HCor foi o hospital pioneiro na América Latina a conquistar
duas certificações pela JCI para os Programas Clínicos de Infarto
Agudo de Miocárdio (IAM) e de Insuficiência Cardíaca (IC).

Essa mesma excelência também está presente no Edifício 
Dr. Adib Jatene. Você e seus pacientes têm uma das mais 
completas e sofisticadas estruturas totalmente à 
disposição para que obtenham os melhores resultados em todos
os tratamentos.

Sala híbrida de cirurgia cardiovascular para o tratamento de cardiopatias 
complexas com imagens tridimensionais altamente apuradas.

HC_0008_17C_Anuncio_SOCESP_NewCor_21x14_AF_CM.pdf   1   2/19/18   11:36 AM



ISSN 0103-8559

Editora Chefe: Fernanda Marciano Consolim-Colombo
Instituto do Coração/ INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SP, Brasil

Conselho Editorial
Álvaro Avezum 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Amanda G. M. R. Sousa
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Angelo Amato V. de Paola
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo - Unifesp São Paulo, SP, Brasil
Antonio Augusto Lopes
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Antonio Carlos Pereira-Barretto
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Antonio de Pádua Mansur
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Ari Timerman
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Benedito Carlos Maciel
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto,SP,Brasil
Bráulio Luna Filho
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo/Hospital Brasil, ABC São Paulo, SP, Brasil
Bruno Caramelli   
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Caio de Brito Vianna
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Carlos Alberto Buchpiguel
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(Vinculação Acadêmica) São Paulo, SP, Brasil
Carlos Costa Magalhães
Cardioclin - Clinica e Emergência Cardiologica 
São José dos Campos, SP, Brasil.
Carlos Eduardo Rochitte
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP/Hospital do Coração, HCOR/
Associação do Sanatório Sírio, São Paulo, SP, Brasil
Carlos V. Serrano Jr.
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Celso Amodeo
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Dalmo Antonio R. Moreira
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Daniel Born
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo - UNIFESP São Paulo, SP, Brasil
Dante Marcelo Artigas Giorgi
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (HC FMUSP), São Paulo, SP, Brasil
Dirceu Rodrigues Almeida
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Edson Stefanini
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo -UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Expedito E. Ribeiro
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade deMedicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Fabio B. Jatene
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Fausto Feres
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Felix J. A. Ramires
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil

Fernando Bacal
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Fernando Nobre
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-
HCFMUSP, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Flavio Tarasoutchi
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Francisco A. Helfenstein Fonseca
Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo
São Paulo, SP, Brasil
Francisco Rafael Martins Laurindo
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade deMedicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Henry Abensur
Beneficência Portuguesa de São Paulo - Setor de ensino, São Paulo, SP, Brasil
Ibraim Masciarelli F. Pinto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Ieda Biscegli Jatene
Hospital do Coração - HCOR São Paulo, SP, Brasil
João Fernando Monteiro Ferreira
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
João Manoel Rossi Neto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
João Nelson R. Branco 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Jorge Eduardo Assef
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
José Carlos Nicolau
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
José Carlos Pachón Mateos
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo - USP, 
Hospital do Coração, Hospital Edmundo Vasconcelos, São Paulo, SP, Brasil
José Francisco Kerr Saraiva
Hospital e Maternidade Celso Pierro, São Paulo, SP, Brasil
José Henrique Andrade Vila 
Hospital de Beneficência Portuguesa, São Paulo, SP, Brasil
José L. Andrade
Instituto de Radiologia (InRad) - Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina- 
USP, São Paulo, SP, Brasil
José Soares Jr.
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Katashi Okoshi
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Botucatu, SP, Brasil
Kleber G. Franchini
Departamento de Clínica Médica UNICAMP - Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Leopoldo Soares Piegas
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Lilia Nigro Maia
Faculdade de Medicina de Rio Preto (FAMERP)/Hospital de Base
São José do Rio Preto, SP, Brasil
Luiz A. Machado César
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Luiz Mastrocola
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Luiz Felipe P. Moreira 
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Marcelo Jatene
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Marcelo Chiara Bertolami
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil

Marcelo Luiz Campos Vieira
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Marcus Vinicius Simões
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, SP - Brasil
Maria Cristina Oliveira Izar
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Maria Teresa Nogueira Bombig
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Maria Virgínia Tavares Santana 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Mauricio Ibrahim Scanavacca
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Max Grinberg
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Miguel Antonio Moretti
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Nelson Kasinsky 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Orlando Campos Filho
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 
-UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Otavio Rizzi Coelho
Disciplina de Cardiologia do Departamento de Clinica Médica da FCM UNI-
CAMP, São Paulo, SP, Brasil
Paola Emanuela Poggio Smanio
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Paulo Andrade Lotufo
Faculdade de Medicina e Centro de Pesquisa Clínica 
Epidemiológica da USP, São Paulo, SP, Brasil
Paulo J. F. Tucci
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo -UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Paulo M. Pêgo Fernandes
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Pedro Silvio Farsky
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Raul Dias Dos Santos Filho
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Renato Azevedo Jr
Hospital Samaritano São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Romeu Sérgio Meneghelo
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia/Hospital Israelita 
Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Rui Póvoa
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Ulisses Alexandre Croti 
Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (FUNFARME)/
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do 
Rio Preto, SP, Brasil
Valdir Ambrosio Moises
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/
Fleury Medicina e Saúde, São Paulo, SP, Brasil
Valter C. Lima
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
William Azem Chalela
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil

Indexada em:
LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (www.bireme.br)
Latindex – Sistema Regional de Información em Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal 
(www.latindex.unam.mx)

Diretora do Conselho do Suplemento da Revista da SOCESP
Karla Fabiana Begosso Sampaio da Fonseca Carbonari - Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos, SP, Brasil.

Educação Física e Esporte
Fabiana Sant´Anna Evangelista 
Universidade de São Paulo – LESTE, SP, Brasil.
Ligia de Moraes Antunes Correa
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Enfermagem
Ana Carolina Queiroz Godoy Daniel 
Hospital Israelita Albert Eistein, São Paulo, SP, Brasil.
Rafaela Batista dos Santos Pedrosa
Universidade Estadual de Campinas, SP, Brasil.
Farmacologia
Erika Cordeiro de Lima 
Instituto do Coração HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil.

Adriana Castello Costa Girardi 
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Fisioterapia 
Vanessa Marques Ferreira 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil.
Nutrição
Nagila Raquel Teixeira Damasceno
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, SP, Brasil.
Marcia Maria Godoy Gowdak
Instituição Educacional Vera Cruz, Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo, SP, Brasil. 
Odontologia
Frederico Buhatem Medeiros
Hospital Samaritano, São Paulo, SP, Brasil.

Paulo Sergio Da Silva Santos 
Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/USP, SP, Brasil.
Psicologia
Rafael Trevizoli Neves
Hospital do Coração/ HCOR, São Paulo, SP, Brasil.
Jennifer de Franca Oliveira Nogueira
Clinica Coração Vivo, São José dos Campos, SP, Brasil. 
Serviço Social
Elaine Fonseca Amaral da Silva
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Maria Barbosa da Silva 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia,, São Paulo, SP, Brasil.



Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
São Paulo – SP, Brasil. V. 1 – 1991 –
Substitui Atualização Cardiológica, 1981 – 91

1991,   1: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A)
1992,    1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1993,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1994,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1995,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1996,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1997,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1998,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 4 (supl B), 5 (supl A), 6 (supl A)
1999,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2000, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2001, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2002, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2003, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2004, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2005, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 5 (supl B), 6 (supl A)
2006, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2007, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2008, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2009, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2010, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2011, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2012, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2013, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2014, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2015, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2016, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2017, 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2018, 1 (supl A), 2 (supl A),

ISSN 0103-8559       CDD16616.105
RSCESP 72594       NLM W1
                                                                                                                           WG100
                                                                                                                CDU 616.1(05)

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (INSS 0103-8559) é Órgão Oficial da Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo, editada trimestralmente pela Diretoria de Publicações da SOCESP. 

Avenida Paulista, 2073 – Horsa I, 15° andar Conjunto 1512 – Cerqueira Cesar – São Paulo,SP CEP 01311-940/ Tel: (11) 3181-7429
E–mail: socio@socesp.org.br/ Website: www.socesp.org.br

As mudanças de endereço, a solicitação de números atrasados e as cartas ao Editor deverão ser dirigidas à sede da SOCESP.
É proibida a reprodução total ou parcial de quaisquer textos constantes desta edição

sem autorização formal e expressa de seus editores.
Para pedidos de reprints, por favor contate: SOCESP – Sociedade de Cardiologia

do Estado de São Paulo / Diretoria de Publicações
Tel: (11) 3181–7429 / E-mail: socio@socesp.org.br 

Impressão: Duograf
Tiragem: 6.900  exemplares

Coordenação editorial, criação, diagramação, revisão e tradução                                               
Atha Comunicação e Editora

Tel.: 11 5087 9502 – 1atha@uol.com.br

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA
Diretora Executiva 
Ligia de Moraes Antunes Corrêa 
Secretária
Larissa Ferreira dos Santos 
Diretor Científico
Natan Daniel da Silva Junior
Diretora Científica
Iris Callado Sanches 
Diretora Científica
Fabiana de Sant’anna Evangelista 
DEPARTAMENTO ENFERMAGEM 
Diretora Executiva 
Eugênia Velludo Veiga 
Secretária
Maria Keiko Asakura 
Diretora Científica
Vanessa Santos Sallai 

Diretora Científica
Ana Carolina Queiroz Godoy Daniel
Diretora Científica
Rafaela Batista dos Santos Pedrosa 
DEPARTAMENTO FARMACOLOGIA 
Diretora Executiva 
Adriana Castello Costa Girardi 
Secretária
Ana Lúcia Rego Fleury de Camargo
Diretora Científica
Lívia Priscilla Peres Penteado 
Diretora Científica
Erika Cordeiro de Lima
DEPARTAMENTO FISIOTERAPIA 
Diretora Executiva 
Vanessa Marques Ferreira 
Secretária
Valéria Papa 

Diretora Científica
Vera Lúcia dos Santos 
Diretora Científica
Solange Guizilini
DEPARTAMENTO NUTRIÇÃO 
Diretora Executiva 
Nágila Raquel Teixeira Damasceno
Secretária
Regina Helena Marques Pereira
Diretora Científica
Marcia Maria Godoy Gowdak 
Diretora Científica
Valeria Arruda Machado 
Diretora Científica
Juliana Tieko Kato 
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA 
Diretor Executivo
Walmyr Mello 

DEPARTAMENTOS / Biênio 2018–2019

DIRETORIA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO / Biênio 2018 – 2019

Presidente                                                                                              
José Francisco Kerr Saraiva                                                                                  
Vice-Presidente                                                                                     
Roberto Kalil Filho
1a Secretário                                                                                              
Ricardo Pavanello                          
2° Secretário                                                                                              
Luciano Ferreira Drager 
1° Tesoureira                                                                                             
Ieda Biscegli Jatene                                                                

Secretária
Lilia Timerman
Diretor Científico
Levy Anderson 
Diretor Científico
Paulo Sérgio Silva Santos 
Diretor Científico
Frederico Buhatem 
DEPARTAMENTO PSICOLOGIA 
Diretora Executiva
Jennifer de Franca Oliveira Nogueira
Secretária
Adriana Araújo de Medeiros
Diretora Científica
Karla Fabiana B.S.D.F. Carbonari
Diretor Científico
Rafael Trevizoli Neves  
Diretora Científica
Ana Paula Chacon Ferreira

2° Tesoureiro                                                                                          
Heitor Moreno Junior                                                                                      
Diretora Científica                                                                                  
Maria Cristina Oliveira Izar           
Diretora de Publicações                                                                          
Fernanda Marciano Consolim Colombo 
Diretor de Regionais                                                                                
Aloísio Marchi da Rocha
Diretor de Qualidade Assistencial                                                   
Fernando Augusto Alves da Costa                   

Diretor de Comunicação                                        
José Luis Aziz
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais                                                 
Renato Azevedo Junior
Diretor de Promoção e Pesquisa                                                    
Álvaro Avezum                                                                    
Diretor do Centro de Treinamento e Emergências                                              
Agnaldo Piscopo
Coordenador Projeto Épico                                                               
Otávio Berwanger

Coordenadores do Centro de Memórias                                     
Alberto Francisco Piccolotto Naccarato
Ronaldo Fernandes Rosa           
Coordenadores do Projeto Insuficiência Cardíaca                                             
Dirceu Rodrigues Almeida                                                                        
Mucio Tavares Oliveira Junior
Coordenadores do Projeto Infarto                                                               
Antonio Claudio do Amaral Baruzzi
Edson Stefanini    

DEPARTAMENTO SERVIÇO SOCIAL
Diretora Executiva 
Sandra dos Santos Cruz
Secretária
Elaine Cristina Dalcin Seviero
Diretora Científica
Elaine Fonseca Amaral da Silva 
Diretora Científica
Eliane A Castro 
Diretora Científica
Maria Barbosa da Silva 



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

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

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

Com o objetivo de disseminar o conhecimento na área de 
cardiologia e de outras áreas de saúde a Revista da SOCESP e 
seu Suplemento passam a partir de 2015 a ter acesso aberto.

A publicação segue os requisitos de uniformização reco-
mendados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (www.icmje.org.br). 

Os artigos, para serem aprovados, são submetidos à avalia-
ção de uma comissão de revisores (peer review) que recebem 
o texto de forma anônima e decidem se haverá sua publicação, 
sugerem modificações, requisitam esclarecimentos aos autores 
e efetuam recomendações ao Editor Chefe. 

Os conceitos e declarações contidos nos trabalhos são de 
total responsabilidade dos autores. 

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo segue na íntegra a tendência internacional do estilo Van-
couver, disponível (www.icmje.org.br). 

CATEGORIAS DE ARTIGOS
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 

Paulo recebe para publicação artigos de Revisão, Revisão 
Sistemática e Meta-análise. 

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo recebe para publicação: Artigo Original, 
Revisão, Revisão Sistemática, Meta-análise, Artigo de Opinião, 
Artigo de Atualização e Relato de Caso.

No caso de estudos clínicos e experimentais deverá haver refe-
rência explícita quanto ao cumprimento das normas éticas, incluindo 
o nome do Comitê de Ética em Pesquisa que aprovou o estudo.

LIMITES POR TIPO DE PUBLICAÇÃO (EXTENSÃO): 
Os critérios abaixo recomendados devem ser observados 

para cada tipo de publicação. A contagem eletrônica de palavras 
deve incluir a página inicial, resumo, texto e referências.

Os manuscritos enviados deverão estar em padrão PC com 
arquivos TXT ou DOC, espaço duplo, com margem larga, acom-
panhados pela carta de autorização de publicação assinada pelo 
autor, declarando que o mesmo é inédito e que não foi, ou está 
sendo submetido à publicação em outro periódico.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Certifique-se de que o manuscrito se conforma inteiramente 
às instruções.

Ensaios clínicos: O periódico apoia as políticas para re-
gistro de ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e do Comitê Internacional de Editores de Diários Médicos 
(ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 
registro e divulgação internacional de informação sobre estudos 
clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente serão aceitos 
para publicação, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um dos Registros 
de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos 
pela OMS e ICMJE. Os endereços para esses registros estão 
disponíveis a partir do site do ICMJE (www.icmje.org). O número 
de identificação deve ser declarado no final do resumo.

Conflito de interesses: Conforme exigências do Comitê 
Internacional de Editores de Diários Médicos (ICMJE), grupo 
Vancouver e resolução do Conselho Federal de Medicina nº 
1595/2000 os autores têm a responsabilidade de reconhecer e 
declarar conflitos de interesse financeiros e outros (comercial, 
pessoal, político, etc.) envolvidos no desenvolvimento do tra-
balho apresentado para publicação. Devem declarar e podem 
agradecer no manuscrito todo o apoio financeiro ao trabalho, 
bem como outras ligações para o seu desenvolvimento.

Correção de provas gráficas: Logo que prontas, as provas 
gráficas em formato eletrônico serão enviadas, por e-mail, para 
o autor responsável pelo artigo. Os autores deverão devolver, 
também por e-mail, a prova gráfica com as devidas correções 
em, no máximo, 48 horas após o seu recebimento. O envio e o 
retorno das provas gráficas por correio eletrônico visa agilizar o 
processo de revisão e posterior publicação das mesmas.

Direitos autorais: Todas as declarações publicadas nos 
artigos são de inteira responsabilidade dos autores. Entretanto, 
todo material publicado torna-se propriedade da Revista, que 
passa a reservar os direitos autorais. Portanto, nenhum material 
publicado na Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo poderá ser reproduzido sem a permissão por 
escrito. Todos os autores de artigos submetidos deverão assinar 
um Termo de Transferência de Direitos Autorais, que entrará em 
vigor a partir da data de aceite do trabalho.

Organização do arquivo eletrônico: Todas as partes do 
manuscrito devem ser incluídas em um único arquivo. O mesmo 
deverá ser organizado com a página de rosto, em primeiro lugar, 
o texto, referências seguido pelas figuras (com legendas) e ao 
final, as tabelas (com legendas).

Página de rosto: A página de rosto deve conter:
a. o tipo do artigo (artigo original, de revisão ou atualização);
b. o título completo em português e inglês com até 90 caracteres 

deve ser conciso, porém informativo;
c.  o nome completo de cada autor (sem abreviações); e a 

instituição a que pertence cada um deles;
d. o local onde o trabalho foi desenvolvido;
e. nome, endereço, telefone e e-mail do autor responsável para 

correspondência.
Resumo: O Resumo deve ser estruturado em caso de 

artigo original e deve apresentar os objetivos do estudo 

Recomendações para Artigos submetidos à Revista da SOCESP:

Tipo de Artigo Resumo Número de Palavras Referências Figuras Tabelas 

Original Estruturado com até 
250 palavras 

2.500 – Excluindo o resumo, referências, 
tabelas e figuras 20 10 6 

Atualização / 
Revisão 

Não é estruturado com 
até 250 palavras 

4.000 – Excluindo o resumo, referências, 
tabelas e figuras 60 3 2 

Editorial 0 500 0 0 0 



com clareza, dados históricos, métodos, resultados e as 
principais conclusões em inglês e português, não devendo 
ultrapassar 250 palavras. 

Resumos Gráficos (graphical abstract) serão aceitos. A 
informação deverá ser composta de imagem concisa, pictórica 
e visual das principais conclusões do artigo. Pode ser tanto a 
figura de conclusão do artigo ou uma figura que é especialmente 
concebida para este fim, que capta o conteúdo do artigo para os 
leitores em um único olhar. As figuras incluem todas as ilustrações, 
tais como fotografias, desenhos, mapas, gráficos, etc, e deve 
ser identificado com o nome do artigo.

O envio de resumo gráfico (graphical abstract) é opcional 
e deve ser encaminhado em arquivo separado e identificado. 
O arquivo deve ter extensão .tif e/ou jpg. Também são aceitos 
arquivos com extensão .xls (Excel); .eps; .psd para ilustrações 
em curva (gráficos, desenhos e esquemas). 

Descritores: Deve conter no mínimo três palavras 
chaves baseadas nos Descritores de Ciências da Saúde 
(DeCS) – http://decs.bireme.br. No inglês, apresentar 
keywords baseados no Medical Subject Headings (MeSH) – 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html, no mínimo três 
e no máximo seis citações.

Introdução: Deve apresentar o assunto e objetivo do estudo, 
oferecer citações sem fazer uma revisão externa da matéria.

Material e método: Deve descrever o experimento (quanti-
dade e qualidade) e os procedimentos em detalhes suficientes 
que permitam a outros pesquisadores reproduzirem os resultados 
ou darem continuidade ao estudo.

Ao relatar experimentos sobre temas humanos e animais, 
indicar se os procedimentos seguiram as normas do Comitê Ético 
sobre Experiências Humanas da Instituição, na qual a pesquisa 
foi realizada ou de acordo com a declaração de Helsinki de 1995 
e Animal Experimentation Ethics, respectivamente. Identificar 
precisamente todas as drogas e substâncias químicas usadas, 
incluindo os nomes genéricos, dosagens e formas de admi-
nistração. Não usar nomes dos pacientes, iniciais, ou registros 
de hospitais. Oferecer referências para o estabelecimento de 
procedimentos estatísticos.

Resultados: Apresentar os resultados em sequência lógica 
do texto, usando tabelas e ilustrações. Não repetir no texto 
todos os dados constantes das tabelas e ou ilustrações. No 
texto, enfatizar ou resumir somente as descobertas importantes.

Discussão: Enfatizar novos e importantes aspectos do es-
tudo. Os métodos publicados anteriormente devem ser compa-
rados com o atual para que os resultados não sejam repetidos.

Conclusão: Deve ser clara e concisa e estabelecer uma 
ligação entre a conclusão e os objetivos do estudo. Evitar con-
clusões não baseadas em dados.

Agradecimentos: Dirigidos a pessoas que tenham 
colaborado intelectualmente, mas cuja contribuição não justifica 
coautoria, ou para aquelas que tenham provido apoio material.

Referências: Citar as referências, restritas à bibliografia 
essencial ao conteúdo do artigo. Numerar as referências de forma 
consecutiva de acordo com a ordem em que forem mencionadas 
pela primeira vez no texto, utilizando-se números arábicos 
sobrescritos. Incluir os seis primeiros autores seguidos de et al. 

Os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo 
com o Index Medicus.
a. Artigos: Autor(es). Título do artigo. Título do Periódico. ano; 

volume: página inicial – final
Ex.: Campbell CJ. The healing of cartilage deffects. Clin 

Orthop Relat Res. 1969;(64):45–63.
b. Livros: Autor(es) ou editor(es). Título do livro. Edição, 

se não for a primeira. Tradutor(es), se for o caso. Local 
de publicação: editora; ano. Ex.: Diener HC, Wilkinson 
M, editors. Drug–induced headache. 2nd ed. New York: 
Spriger–Verlag; 1996.

c. Capítulos de livros: Autor(es) do capítulo. Título do capítulo 
Editor(es) do livro e demais dados sobre este, conforme o 
item anterior.Ex.: Chapman MW, Olson SA. Open fractures. 
In: Rockwood CA, Green DP. Fractures in adults. 4th ed. 
Philadelphia: Lippincott–Raven; 1996. p.305–52.

d. Resumos: Autor(es). Título, seguido de [abstract]. Periódico 
ano; volume (suplemento e seu número, se for o caso): 
página(s) Ex.: Enzensberger W, Fisher PA. Metronome in 
Parkinson’s
disease [abstract]. Lancet. 1996;34:1337.

e. Comunicações pessoais só devem ser mencionadas no 
texto entre parênteses. 

f. Tese: Autor, título nível (mestrado, doutorado etc.), cidade: 
instituição; ano. Ex.: Kaplan SJ.Post–hospital home health care: 
the elderley’s access and utilization [dissertation]. St. Louis:
Washington Univ.; 1995.

g. Material eletrônico: Título do documento, endereço na internet, 
data do acesso. Ex: Morse SS. Factors in the emergence of 
infectious diseases. Emerg Infect Dis. [online] 1995 Jan–Mar 
[cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. Available from: URL: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
Tabelas: As tabelas devem ser numeradas por ordem de 

aparecimento no texto com números arábicos. Cada tabela deve 
ter um título e, se necessário, uma legenda explicativa. As tabelas 
deverão ser enviadas através dos arquivos originais (p.e. Excel).

Figuras (fotografias e ilustrações): As figuras devem 
ser apresentadas em páginas separadas e numeradas 
sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de 
aparecimento no texto. Para evitar problemas que comprometam 
o padrão da revista, o envio do material deve obedecer aos 
seguintes parâmetros: todas as figuras, fotografias e ilustrações 
devem ter qualidade gráfica adequada (300 dpi de resolução) 
e apresentar título e legenda. Em todos os casos, os arquivos 
devem ter extensão.tif e/ou jpg. Também são aceitos arquivos 
com extensão .xls (Excel), .eps, .psd para ilustrações em curva 
(gráficos, desenhos e esquemas). As figuras incluem todas as 
ilustrações, tais como fotografias, desenhos, mapas, gráficos, etc, e 
devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos.

Vídeos: O envio de vídeo é opcional, e irá acompanhar a 
versão online do artigo. Deve ser encaminhado junto com o artigo 
em arquivo separado e acompanhado de legenda. Os vídeos 
devem ser enviados em formato digital MP4.

Legendas: Digitar as legendas usando espaço duplo, 
acompanhando as respectivas figuras (gráficos, fotografias e 
ilustrações). Cada legenda deve ser numerada em algarismos 
arábicos, correspondendo a cada figura, e na ordem em que 
foram citadas no trabalho. Abreviaturas e Siglas:Devem ser 
precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez 
no texto. No rodapé das figuras e tabelas deve ser discriminado o 
significado das abreviaturas, símbolos, outros sinais e informada 
fonte: local onde a pesquisa foi realizada. Se as ilustrações 
já tiverem sido publicadas, deverão vir acompanhadas de 
autorização por escrito do autor ou editor, constando a fonte 
de referência onde foi publicada.

Reprodução: Somente a Revista da Sociedade de Cardiolo-
gia do Estado de São Paulo poderá autorizar a reprodução dos 
artigos nelas contidos. Os casos omissos serão resolvidos pela 
Diretoria da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo. Os artigos enviados passarão a ser propriedade da 
Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

Submissão de artigos: A partir de janeiro de 2015 os 
artigos deverão ser enviados para Submissão para o email:
revista @socesp.org.br para a Atha Comunicação e Editora a/c 
Flávia M. S. Pires e/ou Ana Carolina de Assis. 

Caso ocorra a necessidade de esclarecimentos adicionais, 
favor entrar em contato com a Atha Comunicação e Editora – Rua 
Machado Bittencourt, 190 – 4º andar – CEP: 04044-903 – São 
Paulo/SP, Brasil. Tel: +55 11 5087-9502 / Fax: +55 11 5579 5308.

Todo o conteúdo do periódico, exceto onde identificado, 
está licenciado sob uma Licença Creative Co mmons
Atribuição-tipo BY-NC.



EDITORIAL

No mundo, milhões de pessoas sofrem de problemas no coração, sendo as doenças cardiovasculares a principal 
causa de morte. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, as mortes por doenças cardiovasculares correspondem 
a uma morte a cada dois minutos e são responsáveis por grande porcentagem das taxas de mortalidade em pacientes 
com mais de 30 anos de idade. Sendo que, uma em cada três vítimas de parada cardiorrespiratória acontece fora 
de ambiente hospitalar. Dessa forma, avanços no tratamento farmacológico, não farmacológico, multiprofissional e 
de comorbidades associadas, assim como a difusão de conhecimento para a população, têm sido um dos grandes 
desafios dos profissionais de saúde nos últimos anos. 

Nessa edição do Suplemento da Revista da SOCESP os dois artigos iniciais mostram os avanços e a importância 
do tratamento percutâneo. No primeiro, o perfil clínico-epidemiológico-angiográfico de idosos octogenários submetidos 
a intervenção coronária percutânea foi avaliado, e os resultados revelaram que a maioria dos pacientes tratados eram 
do sexo masculino, hipertensos, diabéticos e com doença multiarterial grave. Stents farmacológicos foram implantados 
em quase todos os casos com sucesso angiográfico e clínico.  Entretanto, apesar de o aumento da longevidade, os 
pacientes octogenários constituíram a minoria dos idosos tratados. No segundo artigo, os pacientes foram submeti-
dos ao tratamento percutâneo de insuficiência mitral com o moderno dispositivo MitraClip®. A amostra do estudo foi 
composta por maioria de homens idosos, com insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica associadas a 
insuficiência mitral. A principal complicação relacionada ao procedimento observada foi sangramento com necessidade 
de hemotransfusão, e foram identificados oito diagnósticos de enfermagem relacionados ao tratamento percutâneo 
da insuficiência mitral com MitraClip®. 

Outro ponto a ser destacado nesta edição é qualidade de vida dos pacientes em tratamento cardiovascular e 
doenças associadas. Neste contexto, o terceiro artigo curiosamente demonstrou que pacientes com doença renal 
crônica em hemodiálise, associada a doença arterial coronariana, apresentam melhores índices de qualidade de vida 
do que os pacientes que apresentam apenas doença renal crônica em hemodiálise. Os autores discutem os fatores 
que poderiam explicar os achados do estudo e reforçam a necessidade de definição de propostas terapêuticas que 
incluam ações voltadas à promoção de saúde, propiciando a efetivação dos direitos sociais, bem como, o acesso 
aos serviços de saúde.  

Pensando nos avanços do conhecimento e o entendimento das doenças cardiovasculares, o quarto artigo traz um 
relato de caso que mostra que além das alterações patológicas, o coração pode adaptar-se a estímulos fisiológicos, 
como o treinamento físico de alto rendimento, o que leva a uma adaptação conhecida como “coração de atleta”. 
Nesse artigo os autores mostram que um atleta de basquete de alto nível com 78 anos de idade, que iniciou seus 
treinamentos com 15 anos de idade, apresentava bradicardia sinusal persistente por anos, associada às alterações 
cardíacas fisiológicas, como aumento de massa miocárdica, dilatação das câmaras cardíacas e predomínio da ação 
colinérgica no coração. Essas alterações são bem distintas das alterações patológicas relacionadas a hipertensão 
arterial sistêmica e cardiomiopatia hipertrófica, o que ressalta a importância dos avanços na medicina esportiva e no 
acompanhamento e tratamento especializado de atletas de alto desempenho. 

Por último, o quinto artigo ressalta a importância do conhecimento da população sobre situações de emergência 
fora do ambiente hospitalar. Os autores mostram que um programa educativo para alunos do ensino fundamental 
de uma rede privada melhorou os conhecimentos gerais e da sequência de procedimentos para o reconhecimento 
e atendimento de uma parada cardiorrespiratório, incluindo ventilação, compressões e uso de desfibrilador externo 
automático. Ações educativas, bem como a capacitação de crianças, adolescentes e adultos, que frequentemente se 
deparam com situações de emergência fora do ambiente hospitalar, mostra-se uma questão importante para os dias 
atuais e o avanço da cardiologia multidisciplinar.

Esperamos que esta edição ofereça novos elementos para reflexões e inspiração para olhares multidisciplinares 
sobre a cardiologia.

Profa. Dra. Lígia M Antunes-Correa e Profa. Dra. Fabiana de Sant’Anna Evangelista 
Conselho Editorial 

Departamento de Educação Física 
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PERFIL CONTEMPORÂNEO DA INTERVENÇÃO 
CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM OCTOGENÁRIOS

CONTEMPORARY PROFILE OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION 
IN OCTOGENARIANS

RESUMO
Introdução: Com o aumento da longevidade observado nas últimas décadas, 

as intervenções coronárias percutâneas (ICP) em octogenários são cada vez mais 
indicadas. Objetivo: Traçar o perfil clínico-epidemiológico-angiográfico e os principais 
detalhes associados à ICP dos pacientes octogenários. Métodos: Cento e cinquenta 
pacientes octogenários foram submetidos à ICP entre janeiro de 2015 a dezembro 
de 2016, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, correspondendo a 3,7% 
dos 3987 casos tratados e a 18% dos com idade >70 anos, e incluídos de forma 
sequencial e prospectiva. Não houve critérios de exclusão. Os resultados clínicos 
expostos foram restritos à fase hospitalar. Resultados: A maioria (63%) era do sexo 
masculino, com idade média de 86±3,9 anos (máximo de 102 anos). Do total de 
pacientes, 91,3% eram hipertensos, 37,4% diabéticos, a ICP prévia foi realizada 
em para 17,4%, enquanto 34,1% apresentaram infarto prévio. A cinecoronariografia 
identificou que 70,4% eram multiarteriais, dos quais 4% exibiam lesões não pro-
tegidas do tronco da coronária esquerda. A maioria (55%) apresentava disfunção 
ventricular significativa. Stents farmacológicos (SF) foram utilizados em 97,2% dos 
casos. O sucesso angiográfico foi obtido em 97,5% e o sucesso clínico em 93,2%. 
A mortalidade e o infarto ocorreram abaixo de 4,3% dos casos. Conclusão: Nessa 
população, observaram-se que os pacientes octogenários constituíram a minoria 
dos idosos tratados; a doença multiarterial grave foi o achado predominante; os 
stents farmacológicos foram implantados quase em todos os casos e os sucessos 
angiográfico e clínico apresentaram-se elevados.  

Descritores: Intervenção coronária percutânea; Octogenários; Doença das coronárias.

ABSTRACT
Introduction: With the increase in longevity observed in recent decades, percutaneous 

coronary interventions (PCI) in octogenarians are increasingly indicated. Objective: To 
outline the clinical, epidemiological and angiographic profile and main details associated 
with PCI in octogenarian patients. Methods: One hundred and fifty octogenarian patients 
underwent PCI between January 2015 and December 2016 at the Dante Pazzanese In-
stitute of Cardiology, corresponding to 3.7% of the 3987 cases treated and 18% of those 
aged> 70 years, and included sequentially and prospectively. There were no exclusion 
criteria. The clinical results were restricted to the hospital phase. Results: The majority 
(63%) were males, with a mean age of 86±3.9 years (maximum 102 years). Of the total 
patients, 91.3% were hypertensive, 37.4% were diabetic, 17.4% had previously undergone 
PCI, while 34.1% had previous infarction. The coronary angiography indicated that 70.4% 
were multiarterial, of which 4% had unprotected lesions of the trunk of the left coronary 
artery. The majority (55%) had significant ventricular dysfunction. Pharmacological stents 
were used in 97.2% of the cases. Angiographic success was achieved in 97.5% and 
clinical success in 93.2%. Mortality and infarction occurred in less than 4.3% of the cases. 
Conclusion: In this population, it was observed that octogenarian patients constituted 
a minority of treated elderly; severe multivessel disease was the predominant finding; 
pharmacological stents were implanted in almost all cases, and angiographic and clinical 
success rates were high.

Keywords: Percutaneous coronary intervention; Octogenarians; Coronary disease.
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INTRODUÇÃO 
Fruto do aumento da proporção de idosos no mundo, 

também é crescente o número de pacientes de maior faixa 
etária, os octogenários, que são submetidos a cateterismo 
diagnóstico e à intervenção coronária percutânea (ICP). 1-3

Em comparação à população mais jovem, os pacientes 
idosos submetidos à ICP apresentam mais frequentemente 
doença coronária difusa, disfunção ventricular, síndromes 
coronárias agudas e comorbidades como insuficiência renal, 
acidente vascular encefálico, doença vascular periférica, 
colocando-os em situação clínica mais desfavorável. 2-4

Em nosso meio, poucos trabalhos têm avaliado as ca-
racterísticas clínicas e angiográficas da ICP em pacientes 
muito idosos. 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo, traçar 
o perfil clínico-epidemiológico-angiográfico e os principais 
detalhes associados à ICP dos pacientes octogenários sub-
metidos à ICP em um centro terciário de grande movimento.

MATERIAL E MÉTODO
Foram incluídos pacientes submetidos à ICP entre janeiro 

de 2015 a dezembro de 2016, identificados em um banco de 
dados e o seguimento foram realizados prospectivamente, 
realizando-se uma análise retrospectiva dos mesmos (estudo 
de coorte). 

Neste período, foram tratados 150 pacientes octogenários, 
correspondentes a 3,7% dos 3987 casos tratados e a 18% 
dos com idade >70 anos. Não houve critérios de exclusão.  
Os resultados clínicos que serão expostos foram restritos à 
fase hospitalar.

Os pacientes foram medicados pré-intervenção percu-
tânea terapêutica com aspirina 100 miligramas associada a 
clopidogrel na dose de ataque de 300mg e 75mg dose de 
manutenção, mantidos por um ano no caso de implante de 
stent farmacológico. No início do procedimento, receberam 
heparina na dose de 100UI/kg.  

A escolha do diâmetro e comprimento do stent foram ba-
seados na angiografia quantitativa. O implante de stent ficou 
a critério do operador e da equipe de cardiologistas clínicos. 

RESULTADOS
As características clínicas e angiográficas dos 150 pa-

cientes octogenários submetidos à ICP estão apresentadas 
na tabela 1. 

A cinecoronariografia (67% pela via femoral) identificou 
que 70,4% eram multiarteriais, dos quais 4% exibiam lesões 
não protegidas do tronco da coronária esquerda. A maioria 
(55%) apresentava disfunção ventricular significante. Stents 
farmacológicos (SF) foram utilizados em 97,2% dos casos. 
Sucesso angiográfico foi obtido em 97,5% e sucesso clínico 
em 93,2%. Mortalidade e infarto ocorreram abaixo de 4,3% 
dos casos (Tabela 2). 

DISCUSSÃO
É cada vez mais prevalente o número de idosos 

submetidos à ICP.3,5 Historicamente, essa população apresen-
ta pior prognóstico quando comparada aos mais jovens.5,6 As 
indicações originais prescritas por Gruntzig7 para angioplastia 
excluíam os pacientes de faixa etária maior, por considera-los 

de menor chance de êxito e de maior risco.8 Contudo, nas 
últimas décadas, desde sua descrição, a ICP tem se mostrado 
uma opção terapêutica cada vez mais utilizadas em idosos. 

Na presente série de pacientes com idade acima de 
80 anos, a ICP mostrou-se de forma eficaz em controlar os 
sintomas, já que houve sucesso clínico em 93%. Sucesso 
angiográfico foi obtido em 97%. Este índice tem maior re-
levância quando se considera a população estudada de 
pacientes muito idosos, considerando várias peculiaridades 
que agravam a doença coronária quando comparadas aos 
subgrupos mais jovens. 

Em comparação à população mais jovem, os pacientes 
idosos submetidos a procedimentos de revascularização 
percutânea apresentam mais frequentemente doença difusa, 

Tabela 1. Características clínicas dos pacientes octogenários 
submetidos à intervenção coronária percutânea.

Variáveis 150 pacientes

Idade (média) 86 ± 3,9 anos

Sexo masculino 63%

Tabagismo ativo 3,3%

Diabetes melito 37,4%

Hipertensão arterial sistêmica 91,3%

Hipercolesterolemia 72.2%

Insuficiência renal crônica 79,2%

Doença arterial periférica 2,1%

Acidente vascular cerebral 6,2%

Infarto prévio 34,1%

CRM prévia 2.1%

Intervenção percutânea prévia 17,4%

Apresentação clínica

Angina estável 35%

SCA sem EST 50%

SCA com EST 15%
CRM = cirurgia de revascularização miocárdica; SCA = síndromes coronárias agudas.

Tabela 2. Resultados clínicos na fase hospitalar.

Variáveis P (n= 150)

Sucesso do procedimento 97,5%

Complicações maiores 4,8%

- Infarto do miocárdio 2.1%

- Óbito 1,5%

- Cirurgia de emergência 1.2%

Insuficiência renal 3,7%
P = pacientes.
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disfunção ventricular, síndromes coronárias agudas e comor-
bidades como insuficiência renal, acidente vascular encefálico 
e doença pulmonar obstrutiva crônica, colocando-os em 
situação clínica mais desfavorável. 2,4,9,10 

Os estudos clínicos controlados geralmente não incluem 
indivíduos com as características clínicas mais graves (ex-
tremos de idade e comorbidades), o que torna as diretrizes 
pouco aplicáveis na prática clínica, em que a individualização 
passa a ser indispensável. 

O Trial of Invasive Versus Medical Therapy in Elderly Patients 
(TIME) foi o primeiro estudo clínico prospectivo e controlado 
que comparou a estratégia invasiva (ICP ou cirurgia de re-
vascularização) com tratamento medicamentoso otimizado 
em pacientes com idade igual ou superior a 75 anos. Os 
autores concluíram que os sintomas, qualidade de vida, a 
mortalidade e a incidência de infarto do miocárdio foram 
semelhantes no primeiro ano.10 

Em relação às características clínicas de base, obser-
vou-se maior prevalência de disfunção renal crônica nos 
octogenários, ratificando achados de estudos anteriormente 
publicados.3,11,12 Comorbidades importantes como hiperten-
são, diabetes, doença coronária prévia foram semelhantes 
às coortes da população geral.

No contexto da forma clínica de apresentação da coro-
nariopatia, neste estudo houve tendência a maior número 
de casos tratados na vigência de síndrome coronária aguda 
semelhante a outras publicações.  2 Na prática clínica, muitos 
cardiologistas ainda optam por condutas mais conservadoras 
no pacientes mais idosos, a não ser em presença de situações 
de angina mais limitante ou síndrome coronária aguda.10,11,13,14 

Em relação à via de acesso, nossa casuística concorda 
com outras publicações.3,15 A via de acesso preferencial nos 
mais idosos foi a femoral. Os pacientes de idade muito avan-
çada podem apresentar anatomia vascular mais complexa 
por via radial, como tortuosidade acentuada, calcificação 
vascular e calibre do vaso fino.3 

A disponibilidade de stents com liberação de medica-
mentos exerce papel destacado neste contexto, visto que 
comprovadamente estão associados a menores índices de 
reestenose angiográfica e clínica. Meta-análise envolvendo 
mais de 270.000 pacientes publicada em 2009, no qual o 

uso de stent farmacológico no cenário do mundo real acom-
panhou-se de reduções significativas de mortalidade, infarto 
do miocárdio e revascularizações adicionais na evolução 
clínica tardia.16-18 Na nossa série, uma minoria usou stent 
convencional respeitando-se as contraindicações da dupla 
antiagregação plaquetária prolongada. 

Por fim, as complicações relacionadas ao cateterismo 
cardíaco são os principais limitantes desta técnica, e podem 
variar desde eventos leves e transitórios até eventos graves, 
como infarto ou morte. Quando analisamos as complicações 
encontradas no presente estudo, verificamos que a maioria 
dos pacientes não apresentou qualquer intercorrência intra 
ou após o procedimento imediato. As complicações maiores 
observadas estão de acordo com as descritas na literatura, 
levando em consideração a faixa etária da população.19

Limitações 
As seguintes limitações devem ser comentadas: 1) esse 

estudo foi realizado em centro único; 2) o número amostral 
é pequeno para se obter validação externa; 3) tendo em 
vista que o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia é hos-
pital terciário, muitos pacientes que se apresentaram com 
síndrome coronária aguda eram referenciados de outros 
hospitais da rede, podendo o número de casos terem sido 
superestimado; 4) não foi avaliado nesta série resultados 
tardios da evolução clínica. 

CONCLUSÕES
Os pacientes octogenários constituíram a minoria dos 

idosos tratados; comorbidades importantes foram comuns; 
dois terços apresentaram-se com síndrome coronária aguda; 
doença multiarterial grave foi o achado predominante; stents 
farmacológicos foram implantados na quase totalidade dos 
casos e sucessos angiográfico e clínico foram elevados.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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PERFIL DOS PACIENTES UTILIZANDO O MITRACLIP® E 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM RELACIONADOS ÀS 

COMPLICAÇÕES DO PROCEDIMENTO

PROFILE OF PATIENTS USING MITRACLIP® AND COMPLICATION-RELATED 
NURSING DIAGNOSES

RESUMO
Introdução: O tratamento percutâneo de pacientes com insuficiência mitral (IMi) e elevado 

risco cirúrgico utilizando o dispositivo MitraClip® é um procedimento ainda pouco conhe-
cido. Objetivos: Descrever o perfil demográfico e clínico dos pacientes submetidos ao 
tratamento de IMi com MitraClip®; identificar as principais complicações do procedimento 
e determinar os principais diagnósticos de enfermagem (DEs) relacionados às compli-
cações. Métodos: Estudo descritivo, transversal e retrospectivo realizado em um hospital de 
São Paulo, SP. Coletaram-se os dados demográficos e clínicos dos 12 pacientes submetidos 
ao tratamento de IMi com MitraClip® entre 2014 e 2016. Possíveis DEs da esfera biológica 
relacionados às complicações do procedimento foram identificados através de consenso 
por três pesquisadoras. Resultados: A amostra tinha média de idade de 80,1±8,2 anos, 
com insuficiência cardíaca (IC) classes funcionais III ou IV, oito do sexo masculino e com 
sobrepeso. A principal comorbidade era a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a interven-
ção coronária percutânea foi o principal procedimento prévio. Houve uso concomitante de 
diferentes classes de medicamentos. Os níveis de hemoglobina, hematócrito e plaquetas e a 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo diminuíram significativamente após o procedimento. 
A complicação mais comum foi a hemorrágica. Identificaram-se oito DEs biológicos, princi-
palmente, do domínio atividade/repouso da NANDA-I. Conclusão: Os pacientes utilizando o 
MitraClip® são, principalmente, homens idosos, com IC e HAS associadas à IMi, fazendo 
uso de polifarmácia, e acometidos, principalmente, por hemorragia pós-procedimento. 
Os principais DEs relacionados às complicações referem-se à Atividade e Repouso.

Descritores: Insuficiência cardíaca; Intervenção coronária percutânea; Insuficiência da 
valva mitral; Diagnóstico de enfermagem. 

ABSTRACT
Introduction: The percutaneous treatment of high surgical risk patients with mitral regurgita-

tion (MiR) using the MitraClip® device is not a widely known procedure. Objectives: To describe 
the demographic and clinical profile of patients undergoing MiR treatment with MitraClip®; to 
identify the main procedure-related complications; and to determine the main complication-
related nursing diagnoses (NDx). Methods: A descriptive, retrospective, cross-sectional study 
performed in a hospital in São Paulo-SP. Demographic and clinical data were collected from 
the 12 patients undergoing MiR treatment with MitraClip® between 2014 and 2016. Possible 
biological complication-related NDx of the procedure were identified through consensus by three 
researchers. Results: The sample had a mean age of 80.1±8.2 years, with functional class III 
or IV heart failure (HF), eight male, and overweight. The main comorbidity was systemic arterial 
hypertension (SAH) and percutaneous coronary intervention was the main previous procedure. 
Different classes of medications were used concomitantly. Hemoglobin, hematocrit and platelet 
levels and left ventricular ejection fraction decreased significantly after the procedure. The most 
common complication was hemorrhage. Eight biological NDx were identified, mainly in NANDA-I 
domain activity/rest. Conclusion: Patients using MitraClip® are mainly male elderly, with HF and 
SAH associated with MiR, using multiple medications and mostly affected by post-procedural 
hemorrhage. The main complication-related NDx relate to Activity and Rest.

Descriptors: Heart failure; Percutaneous coronary intervention; Mitral valve insufficiency; 
Nursing diagnosis.
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INTRODUÇÃO
A insuficiência mitral (IMi) é a doença valvar mais comum 

nos EUA e a segunda mais comum que requer cirurgia na 
Europa.1 No Brasil, onde a febre reumática é a principal causa 
das doenças valvares, não há dados epidemiológicos fide-
dignos, uma vez que o Datasus não apresenta informações 
sobre a valvopatia reumática de indivíduos não hospitalizados, 
diagnosticados em ambulatório.2

Nos casos de IMi importante e sintomática (IC classes 
funcionais III e IV), ou pacientes assintomáticos com IMi 
importante, função ventricular normal e hipertensão pulmonar 
ou, ainda, nos indivíduos com fibrilação atrial de início recente, 
é indicada a plastia ou troca valvar por meio de cirurgia 
convencional ou tratamento percutâneo.2

Metade dos pacientes com IMi não tem condições de 
realizar o procedimento cirúrgico convencional devido ao alto 
risco cardiovascular pela idade avançada, comprometimento 
importante da função ventricular e presença de comorbida-
des, levando a um elevado risco de morte intraoperatória. 
Nestes casos, uma das possibilidades é a realização do 
tratamento percutâneo.3,4

Um dos dispositivos existentes para essa finalidade é o 
MitraClip® (Abbott Vascular – Structural Heart, Menlo Park, 
EUA). Trata-se de um dispositivo que aproxima as cúspides 
valvares com o uso de um ou mais clipes (edge-to-edge 
concept), cria um orifício duplo durante a diástole, mantém 
a proximidade da coaptação dos folhetos durante a sístole, 
reduzindo o volume regurgitante.5 

O dispositivo foi aprovado para uso clínico na Europa 
em 2008 e em 2013 nos EUA. No Brasil, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária permitiu a utilização no final 
de 2014.2 Acredita-se que, até o momento, mais de 40 
mil indivíduos já usaram Mitraclip® no mundo e, no Brasil, 
aproximadamente 100 pacientes.6 

Esta técnica tem demonstrado bons resultados, como 
a redução da regurgitação mitral, alívio nos sintomas da 
IC, redução no tempo de recuperação, de permanência 
hospitalar e diminuição da taxa de hospitalização por IC.7 
Os resultados com relação a taxas de óbito, infarto e acidente 
vascular encefálico foram semelhantes à abordagem cirúrgica 
e houve menor necessidade de transfusões sanguíneas. 
Adicionalmente, o tratamento percutâneo determinou melhora 
equivalente dos sintomas de IC e qualidade de vida.8,9

No entanto, há possíveis complicações e reações adversas 
relacionadas ao seu uso, como reação alérgica, arritmias, 
formação de aneurisma, pseudoaneurisma ou comunica-
ção interatrial, sangramento, perfuração cardíaca, derrame 
pericárdico com ou sem tamponamento cardíaco, trombose 
venosa, dispneia, congestão, embolia, endocardite, irritação ou 
perfuração esofágica, infecção, acidente vascular encefálico, 
dissecção ou oclusão vascular, insuficiência renal, insuficiência 
respiratória, choque, parada cardíaca seguida de morte.6

Além disso, podem ocorrer problemas técnicos, tais como 
mau posicionamento, migração, trombose, embolização ou 
falência do dispositivo. Em muitas situações citadas, poderá 
haver a necessidade de conversão do procedimento para 
abordagem cirúrgica aberta convencional para tratamento 
da intercorrência.5

Considerando que o procedimento é ainda pouco co-
nhecido por profissionais de saúde, e que os diagnósticos 

de enfermagem (DEs) são ferramentas da disciplina que 
norteiam a determinação de resultados a serem alcançados 
e as intervenções individualizadas a serem aplicadas10, 
a identificação de um perfil diagnóstico de enfermagem 
relacionado às possíveis complicações apresentadas pelos 
pacientes com Mitraclip® pode auxiliar na antecipação do 
cuidado, garantindo qualidade e segurança ao paciente. 

Assim, os objetivos deste estudo foram: Descrever o 
perfil demográfico e clínico dos pacientes submetidos ao 
tratamento de IMi com MitraClip®; identificar as principais 
complicações apresentadas por esses pacientes; de-
terminar os principais DEs da NANDA International, Inc. 
(NANDA-I) relacionados às complicações do procedimento.

MÉTODO
Estudo descritivo, transversal e retrospectivo, realizado 

no setor de Cardiologia intervencionista de um hospital geral, 
privado, de extra porte – 700 leitos - localizado na região sul 
do Município de São Paulo.

A amostra foi composta pelas informações de um banco 
de dados referentes a todos os 12 pacientes submetidos ao 
tratamento para IMi com o dispositivo MitraClip® no período 
de novembro de 2014 a dezembro de 2016.

Os dados coletados referiram-se a: 1) Perfil demográfico e 
clínico dos pacientes: idade, sexo, índice de massa corpórea, 
classe funcional da IC, comorbidades, tratamentos cardiovascu-
lares prévios (medicamentosos e não medicamentosos), exames 
laboratoriais e fração de ejeção pré e pós-procedimento, número 
de clipes utilizados no procedimento, tipo de fechamento do 
local de punção (uso de dispositivo ou compressão manual) 
e complicações intrahospitalares; 2) Possíveis DEs da esfera 
biológica relacionados às complicações do procedimento.

Os resultados dos exames antes do procedimento, que 
fizeram parte do perfil clínico dos pacientes, foram compa-
rados com seus valores após o procedimento. Os possíveis 
DEs foram identificados individualmente, com base na Clas-
sificação de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I,10 
pela pesquisadora principal e duas enfermeiras docentes, 
mestres e membros de grupos de pesquisa sobre Processo 
de Enfermagem. Posteriormente, foi realizada uma oficina, 
na qual os DEs foram analisados conjuntamente até que 
houvesse 100% de concordância quanto a eles.

As variáveis qualitativas foram descritas com uso de 
frequências absolutas e relativas e as variáveis quanti-
tativas foram descritas com uso de medidas de resumo 
(média, desvio padrão, mínimo e máximo). Os exames pré e 
pós-procedimento foram comparados pelo teste de Wilcoxon 
pareado. As análises foram realizadas considerando nível de 
significância de 5%. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
institucional (CAAE: 64382017.3.0000.0071).

RESULTADOS
O perfil demográfico e clínico dos pacientes submetidos 

a tratamento percutâneo de IMi com dispositivo MitraClip® é 
apresentado na Tabela 1. A maioria era do sexo masculino, 
com média de IMC correspondente a sobrepeso. Todos 
tinham IC classes funcionais III ou IV. A principal comorbidade 
foi a hipertensão arterial sistêmica e a intervenção coronária 
percutânea foi o principal procedimento ao qual os pacientes 
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haviam sido previamente submetidos. Houve uso concomi-
tante de diferentes classes medicamentosas.

Também em relação ao perfil clínico dos pacientes, os 
níveis de hemoglobina, hematócrito e plaquetas, bem como 
a fração de ejeção do ventrículo esquerdo diminuíram signi-
ficativamente após o procedimento. (Tabela 2) 

Cinco pacientes utilizaram dois clipes no procedimento, 
quatro pacientes utilizaram três clipes e três pacientes utilizaram 
apenas um. Após a retirada do introdutor, foi utilizado dispositivo 
de fechamento no local da punção do acesso em oito pacientes, 
enquanto a compressão manual foi realizada em quatro. 

Quanto às complicações, a maioria aconteceu durante a 
execução do procedimento. O sangramento com necessidade 
de transfusão de hemoderivados foi a mais frequente. (Tabela 3)

O Quadro 1 apresenta os DEs biológicos relacionados 
às complicações dos pacientes submetidos ao tratamento 
de IMi com uso do MitraClip®. Todos, exceto pelo Risco de 
choque (Domínio 11 - Segurança/Proteção, Classe 2 - Lesão 
Física), encontram-se no Domínio 4 - Atividade e Repouso, 
Classe 4 - Respostas Cardiovasculares/pulmonares. 

DISCUSSÃO
Este estudo descreveu o perfil de pacientes submetidos 

ao tratamento de IMi com o dispositivo Mitraclip®, bem 
como as complicações após o procedimento. Embora o 
número de pacientes seja limitado, tratam-se de todos 
aqueles tratados ao longo de dois anos em uma instituição. 
Ademais, é um número razoável, considerando a população 
brasileira de aproximadamente 100 pacientes que tiveram 
o dispositivo implantado.7 

Em uma coorte de 127 pacientes cuja IMi foi corrigida 
com Mitraclip®, foi observado perfil clínico semelhante ao do 
presente estudo: predominância masculina (55,1%), idade mé-
dia de 82,4±8,7 anos e sobrepeso (IMC=25,0±5,7 Kg/m2).5 
O estudo EVEREST II acompanhou 279 pacientes por 48 
meses, comparando os desfechos pós-operatórios de dois 
grupos de pacientes: aqueles submetidos ao implante de 
Mitraclip® por via endovascular (n=148) e aqueles que rea-
lizaram cirurgia cardíaca convencional (n=95). Os pacientes 
que realizaram o procedimento percutâneo também eram de 
maioria masculina (62,5%) porém, mais jovens do que aqueles 
da nossa amostra, com média de idade de 67,3±12,8 anos.11

Tabela 1. Perfil demográfico e clínico dos pacientes submetidos 
a tratamento percutâneo de insuficiência mitral com dispositivo 
MitraClip® (n=12). São Paulo, 2014 a 2016.

Variável Média Desvio 
padrão

Idade (anos) 80,1 8,2
Índice de massa corpórea (Kg/m2) 26,5 5,2

n %
Sexo masculino 8 66,7
Classe funcional
III 4 33,3
IV 8 66,7
Comorbidade  
Hipertensão arterial sistêmica 11 91,7
Fibrilação atrial/ flutter atrial 4 33,3
Insuficiência renal crônica 3 25,0
Dislipidemia 3 25,0
Diabetes Mellitus 2 16,7
Infarto agudo do miocárdio 2 16,7
Doença arterial obstrutiva periférica 2 16,7
Acidente vascular encefálico 1 8,3
Medicamentos de uso contínuo
Diuréticos 10 83,3
IECA/BRA 9 75,0
Beta Bloqueador 7 58,3
Estatina 5 41,7
Ácido acetilsalicílico 3 25,0
Insulina 1 8,3
Anticoagulante 1 8,3
Hipoglicemiante Oral 1 8,3
Ticagrelor/Clopidogrel/Prasugrel 1 8,3
Procedimentos previamente realizados
Intervenção coronária percutânea 4 33,3
Marca-passo permanente 2 16,7
Ressincronizador 1 8,3

IECA: Inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA: Bloqueador de receptor de 
angiotensina.

Tabela 2. Exames realizados pré e pós-procedimento pelos pacientes 
submetidos ao tratamento percutâneo de insuficiência mitral com 
dispositivo MitraClip® (n=12). São Paulo, 2014 a 2016.

Período Média±DP Mínimo 
Máximo p-valor*

Hemoglobina (g/dL)
Pré 13,1±1,6 11,3-15,9

0,003*
Pós 10,0±1,0 7,8-11,2

Hematócrito (%)
Pré 39,1±4,2 34,4-46,2

0,005*
Pós 30,1±3,2 23,1-33,9

Plaquetas (x103/uL)
Pré 179,1±79,4 59,0-357,0

0,004*
Pós 113,7±51,7 26,0-210,0

Uréia (mg/dL)
Pré 83,3±45,1 27,0-183,0

0,553
Pós 82,0±49,3 25,0-208,0

Creatinina (mg/dL)
Pré 1,2±0,3 0,7-1,9

0,062
Pós 1,4±0,6 0,7-2,4

FEVE (%)
Pré 59,9±20,3 69,5-20,0

0,041*
Pós 53,5±14,5 61,0-27,0

FEVE: Fração de ejeção do ventrículo esquerdo. *Teste Wilcoxon pareado.

Tabela 3. Complicações apresentadas por pacientes submetidos ao 
tratamento de insuficiência mitral com dispositivo MitraClip® (n=12). 
São Paulo, 2014 a 2016.

Complicação Detalhamento N %

Complicação 
hemorrágica

- Sangramento transprocedi-
mento com necessidade de 
transfusão de hemoderivados 
(concentrado de hemácias e 
crioprecipitado)

4 33,3

Derrame 
pericárdico

- Derrame pericárdico extenso 
(600 ml) com necessidade de 
drenagem pericárdica

1 8,3

Necessidade 
de conversão 
cirúrgica

- Ruptura de cordoalha 1 8,3

Morte 
intrahospitalar

- Choque cardiogênico por 
disfunção aguda de ventrículo 
direito, falência respiratória e 
bradicardia
- Choque cardiogênico por rup-
tura de cordoalha

2 16,7

PERFIL DOS PACIENTES UTILIZANDO O MITRACLIP® E DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM RELACIONADOS 
ÀS COMPLICAÇÕES DO PROCEDIMENTO

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2018;28(2):219-23



222

A idade média dos indivíduos em nosso estudo e nas 
outras pesquisas mencionadas deve-se ao curso da doença 
valvar, a qual costuma se manifestar por volta da quinta 
década de vida. Inicialmente, o tratamento é medicamentoso 
para controle dos sintomas, porém, considerando o caráter 
progressivo da doença, em alguns casos, pode se tornar 
refratária ao tratamento clínico sendo então, necessária a 
realização do procedimento cirúrgico.2 

O tratamento cirúrgico convencional é a escolha para 
grande parte dos pacientes, ficando o tratamento percutâneo 
reservado a alguns centros que possuem esta tecnologia e 
aos pacientes não candidatos a cirurgia de reparo ou troca 
valvar por meio tradicional. Nesse grupo, são incluídos os 
pacientes idosos que, frequentemente, apresentam alto 
risco cardiovascular.2 Em relação ao sexo masculino, não foi 
identificada justificativa para sua predominância nos estudos.

Quanto às comorbidades, a prevalência também foi 
coincidente entre nosso estudo e a coorte retrocitada: a 
hipertensão arterial foi o antecedente clínico mais frequente 
(88,2%).5 O estudo EVEREST II não apresentou dados sobre 
a prevalência de hipertensão na amostra.11 

A totalidade dos pacientes do nosso estudo teve como 
indicação para a realização do procedimento de correção 
valvar a IC classe funcional III ou IV. No estudo EVEREST II,11 

a prevalência de IC classes funcionais III-IV foi de 51%. Já 
no estudo de coorte, esta doença foi observada em 86,6% 
dos pacientes.5 Acredita-se que os pacientes que não tinham 
IC classes funcionais III-IV possam ter sido submetidos ao 
procedimento percutâneo para correção valvar pelas outras 
indicações (indivíduos assintomáticos com IMi importante, 
função ventricular normal e hipertensão pulmonar ou com 
fibrilação atrial de início recente).2,5,11

Em nossa casuística, os medicamentos de uso prévio 
estão em concordância com as recomendações da Diretriz 
Brasileira de Valvopatias da Sociedade Brasileira de Car-
diologia. O uso de IECA e betabloqueadores em indivíduos 
com IMi com disfunção ventricular sistólica leva a redução 
no grau de regurgitação mitral e melhora da classe funcional 
da IC. O uso de diuréticos também é recomendado na IMi, 
objetivando a melhora da sintomatologia, sem benefícios em 
relação à mortalidade.2

Os dados de nossos pacientes em relação ao número 
de clipes utilizados corroboraram com a coorte de 127 pa-
cientes, na qual a maioria utilizou dois clipes (n=65; 51,2%). 
Contudo, nesta coorte estudo, houve 56 pacientes (44,1%) 
que usaram apenas um clipe e em seis casos (4,7%) não 
foi possível o implante.5 O número de clipes necessários 
depende da resposta clínica do paciente à intervenção. Se, 
após a implantação de um clip, ainda houver regurgitação 
mitral significativa, pode ser necessário o uso de um número 
maior de dispositivos.12

Verificou-se que o valor médio da FEVE pós-procedimento 
foi significativamente menor do que após a correção da IMi. 
A explicação para tal evento reside no fato de que a FEVE, 
quando mensurada na vigência da insuficiência valvar, é 
superestimada devido à sobrecarga hídrica e presença de 
regurgitação valvar. Nestes casos, durante a sístole ventricular, 
uma porcentagem do sangue é ejetada para a aorta, enquanto 
uma parcela retorna ao átrio. Quando a FEVE é mensurada, 
percebe-se que o sangue saiu do ventrículo, e apesar de 
não ter sido direcionado adequadamente para os grandes 
vasos, superestima os valores de ejeção. Após a correção 
valvar e a normalização das pressões e fluxo intracardíacos, 
há a mensuração mais fidedigna da FEVE e, desta forma, a 
redução na FEVE é um achado comum.13

Embora o implante de MitraClip® tenha sido efetivo em 
pacientes com alto risco de IMi severa, ainda existem riscos 
associados a este procedimento.12 Em nossa amostra, as 
complicações mais comuns estão em consonância com o 
que é descrito no manual. A hemorragia é compatível com 
a queda significativa de hemoglobina, hematócrito e plaque-
tas verificadas após o procedimento, enquanto o aumento 
da creatinina é esperado, devido ao uso de contraste para 
ventriculografia durante o procedimento.

Ademais, em um relato de caso sobre o primeiro implante 
de Mitraclip® realizado na cidade de Porto Alegre, observou-se 
que a paciente, mulher de 80 anos com IC classes funcionais 
III-IV, apresentou derrame pericárdico com necessidade 
de realização de pericardiocentese, sangramento no sítio 
de punção (apesar do uso de dispositivo de fechamento) 
com necessidade de realização de compressão manual e 
necessidade de transfusão de hemoderivados.14

Quadro 1. Diagnósticos de enfermagem biológicos relacionados às complicações dos pacientes submetidos ao tratamento de insuficiência 
mitral com MitraClip®. São Paulo, 2014 a 2016.

Complicação Detalhamento Diagnóstico de enfermagem

Complicação 
hemorrágica

- Sangramento transprocedimento com necessidade 
de transfusão de hemoderivados (concentrado de he-
mácias e crioprecipitado)

Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz (00202)

Risco de perfusão renal ineficaz (00203)

Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída (00200)

Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz (00201)

Perfusão tissular periférica ineficaz (00204)

Derrame pericárdico - Derrame pericárdico extenso (600 ml) com necessi-
dade de drenagem pericárdica Risco de débito cardíaco diminuído (00240)

Necessidade de 
conversão cirúrgica - Correção de ruptura de cordoalha Risco de choque (00205)

Morte intrahospitalar
- Choque cardiogênico por disfunção aguda de ventrí-
culo direito, falência respiratória e bradicardia Débito cardíaco diminuído (00029)
- Choque cardiogênico por ruptura de cordoalha
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O tratamento para o sangramento maciço, foi neces-
sária, entre outras medidas, a realização de transfusão de 
hemoderivados. Os pacientes utilizaram concentrados de 
hemácias para aumentar o número de eritrócitos e hemoglo-
bina disponíveis e crioprecipitado para aumento dos níveis 
dos fatores de coagulação XIII, VIII, fator de von Willebrand 
e fibrinogênio e ajudar na contenção do sangramento.15 

Recente revisão de literatura de 12 estudos, incluindo 1695 
pacientes, verificou que o sangramento com necessidade de 
hemotransfusão foi a principal complicação intrahospitalar 
após implante de Mitraclip.16 Na coorte de 127 pacientes já 
mencionada, a necessidade de hemotransfusão em 30 dias e 
após 12 meses ocorreu em 12,6% e 19,7%, respectivamente.5 

Considerando as complicações hemorrágicas, foram identifi-
cados cinco DEs: Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz, risco 
de perfusão renal ineficaz, risco de perfusão tissular cardíaca 
diminuída e risco de perfusão tissular cerebral ineficaz e Perfu-
são tissular periférica ineficaz. Devido ao sangramento extenso 
evidenciado por queda significativa dos níveis de hemoglobina, 
hematócrito e plaquetas, a perfusão tecidual está comprometida 
de forma real ou potencial, justificando a seleção dos DEs. 

Em uma pesquisa realizada para identificar os DEs rela-
cionados ao pós- operatório de troca valvar, foi identificado 
o diagnóstico Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída 
relacionado a perda sanguínea e a cirurgia cardíaca.15 Em outro 
estudo, que pretendia avaliar os DEs no pós operatório de 
cirurgia cardíaca, incluindo casos de cirurgias valvares, foram 
identificados dois diagnósticos coincidentes: Risco de perfusão 
renal ineficaz e Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída.17

Considerando o paciente que apresentou derrame peri-
cárdico extenso e aquele que sofreu ruptura de cordoalha, 
identificamos que, nas duas situações, há o Risco de débito 

cardíaco diminuído e Risco de choque. Devido a essas alte-
rações da mecânica cardíaca, o bombeamento sanguíneo 
pode vir a se tornar inadequado e/ou insuficiente para atender 
às demandas metabólicas e desta forma, poderá haver o 
desenvolvimento de choque cardiogênico.18

Por fim, para os casos em que ocorreu a morte intrahos-
pitalar, foi identificado o DE Débito cardíaco diminuído. Neste 
quadro, há choque cardiogênico já instalado, com franco 
desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio para os 
tecidos devido a mudanças na contratilidade miocárdica, no 
retorno venoso, na resistência à saída de sangue do ventrículo 
esquerdo e/ou na frequência cardíaca.14

Os oito DEs identificados com base nas complicações 
apresentadas podem ajudar a direcionar a realização do planeja-
mento dos cuidados de Enfermagem de forma individualizada e 
otimizada. Sugere-se, porém que estes DEs sejam identificados 
de maneira prospectiva e que sua acurácia seja avaliada. 

CONCLUSÃO
Os pacientes submetidos ao tratamento percutâneo de 

IMi com o dispositivo Mitraclip® são em sua maioria, homens 
idosos, com IC classes funcionais III ou IV e hipertensos. 
A principal complicação relacionada ao procedimento foi 
sangramento com necessidade de hemotransfusão. Identi-
ficaram-se oito DEs NANDA-I biológicos, principalmente do 
Domínio Atividade e Repouso.
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE 
COM DOENÇA CORONARIANA VERSUS  

SEM DOENÇA CORONARIANA

QUALITY OF LIFE OF HEMODIALYSIS PATIENTS WITH CORONARY DISEASE 
VERSUS NO CORONARY DISEASE

RESUMO
Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema da saúde pública mundial 

e preditora para progressão da doença arterial coronariana (DAC), causando limitações e 
alterações na vida cotidiana dos pacientes e familiares e, consequentemente, na qualidade 
de vida. Nesse cenário, o Assistente Social, como integrante da equipe multiprofissional, 
propõe alternativas de enfrentamento às situações que comprometem o processo da saú-
de-doença dos pacientes. O estudo tem como objetivos avaliar o impacto da presença da 
DAC na qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise e identificar as diferenças no perfil 
sociodemográfico desses pacientes, conforme a presença da doença. Método: Estudo trans-
versal e descritivo realizado com 51 pacientes em hemodiálise (30 com DAC e 21 sem DAC), 
em um hospital universitário de cardiologia de São Paulo, através de questionário de 
qualidade de vida para pacientes em tratamento dialítico KDQOL-SFTM1.3, questionário 
socioeconômico e dados clínicos descritos em prontuário eletrônico. Resultados: No to-
tal dos pacientes, houve predomínio do sexo masculino, da cor/raça autodeclarada par-
da e preta, ensino fundamental incompleto e em benefício previdenciário/assistencial. 
Os pacientes sem DAC encontram-se aproximadamente dois anos a mais em tratamento dia-
lítico. Entre as dimensões do KDQOL-SFTM1.3, os pacientes com DAC apresentaram melhores 
índices de qualidade de vida. Conclusão: A qualidade de vida dos pacientes com DRC em 
hemodiálise que apresentam diagnóstico de DAC, apresentou-se relativamente melhor do que a 
dos pacientes sem DAC. Não houve diferenças sociodemográficas relevantes entre os grupos.

Descritores: Insuficiência renal crônica; Doença da artéria coronariana; Diálise renal; 
Qualidade de vida; Serviço social.

ABSTRACT
Introduction: Chronic kidney disease (CKD) is a worldwide public health problem and a 

predictor of the progression of coronary artery disease (CAD), causing limitations and changes 
in the daily lives of patients and their families and, therefore, in their quality of life. In this scenario, 
the Social Worker, as a member of a multiprofessional team, proposes alternatives for coping 
with situations that compromise patients’ health-disease process. The aims of this study were 
to assess the impact of the presence of CAD on the quality of life of patients on hemodialysis, 
and to identify the differences in sociodemographic profile of these patients, according to 
the presence of CAD. Methods: A cross-sectional, descriptive study was conducted with 
51 patients on hemodialysis treatment, (30 with CAD and 21 without CAD), at a university 
cardiology hospital in the city of São Paulo, using a quality of life questionnaire for patients on 
dialysis treatment KDQOL-SFTM1.3, a socioeconomic questionnaire, and clinical data described 
in the electronic medical records. Results: Of the total patients, there was a predominance 
of males, with self-declared color/race Brown and Black, incomplete primary education, and 
receiving social security benefits. The patients without CAD had been in dialysis treatment for 
approximately two years more. Among the dimensions of the KDQOL-SFTM1.3, patients with 
CAD had better quality of life indices. Conclusion: The quality of life of patients with CKD on 
hemodialysis and diagnosed with CAD was relatively better than that of patients without CAD. 
There were no relevant sociodemographic differences between the groups.

Keywords: Renal insufficience, chronic; Coronary artery disease; Renal dialysis; Quality of 
life; Social work. 
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a doença renal crônica (DRC) tem sido 

reconhecida como problema de saúde pública mundial. 
Definida como lesão renal com perda progressiva e irreversível 
da função dos rins1, apresenta aumento na taxa de incidência 
e prevalência com elevada morbimortalidade e atualmente 
atinge 10% da população mundial.2

Esse aumento justifica-se pelo expressivo crescimento 
no número de pacientes com hipertensão arterial e diabetes 
mellitus, principais morbidades associadas ao desenvolvi-
mento da disfunção renal, e do aumento da expectativa de 
vida da população.3

Em sua fase avançada,é necessária a realização de 
terapia renal substitutiva (TRS): hemodiálise, diálise peritoneal 
ou transplante renal;com o objetivo de substituir a função 
dos rins, aliviar os sintomas da doença e preservar a vida do 
paciente, embora sem expectativa de cura.4 Na população 
brasileira, houve aumento expressivo de pacientes em TRS, 
passando de 42.695 em 2000, para 91.314 em 20113, repre-
sentando a quarta maior população em diálise no mundo.5

A literatura científica descreve que 90% dos casos diag-
nosticados com DRC em terapia substitutiva são provenientes 
dos países em desenvolvimento,3,6 devido ao alto custo do 
tratamento, dificuldade de acesso à terapia e insuficiência 
de programas de promoção à saúde e prevenção primária 
dos fatores de risco, além do baixo número de notificações 
dos casos de pacientes com a doença.7

A DRC também é caracterizada como um dos princi-
pais determinantes de risco para eventos cardiovasculares, 
apontada na literatura como preditora independente para 
progressão da doença arterial coronariana (DAC).8 Estudos 
demonstram que a taxa de morbimortalidade por causas 
cardiovasculares nessa população é bastante elevada.3

As limitações biopsicossociais que os pacientes vivenciam 
implicam em alterações significativas na vida sociofamiliar, 
pois além da incapacidade para o mundo do trabalho, tam-
bém interferem diretamente nas atividades da vida cotidiana 
e em seus momentos de lazer, causando grande impacto 
na qualidade de vida.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua 
qualidade de vida (QV) como “a percepção do indivíduo 
de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações”.9 

Tem havido significante crescimento na mensuração da 
QV como indicador de desfecho de saúde em pacientes com 
DAC. No curso clínico da doença, há muitos aspectos onde 
a QV dos pacientes pode ser afetada, que incluem sintomas 
de angina e insuficiência cardíaca, capacidade física limitada 
e estresse psicossocial associado à doença crônica. Por-
tanto, a melhoria da qualidade de vida relacionada à saúde 
é considerada importante como um desfecho primário e na 
determinação do beneficio terapêutico.10,11

Diante das análises levantadas, notamos que a população 
em estudo requer atenção à saúde especializada, eviden-
ciando a necessidade de atuação multiprofissional para 
melhor assistir esses indivíduos e proporcionar uma melhor 
qualidade de vida no curso da doença, conforme preconiza 
a Portaria GM/MS nº 389/2014, a qual institui o assistente 
social como integrante da equipe de saúde.12

Neste contexto, ressaltamos a importancia da atuação 
do assistente social na identificação e análise dos determi-
nantes sociais que influenciam no processo saúde-doença.13 

Desempenha prática socioeducativa, realiza o papel de me-
diador junto aos demais profissionais, pacientes e familiares 
que apresentem demandas sociais capazes de interferir na 
proposta terapêutica. Propõe alternativas de enfrentamento 
às situações apresentadas e realiza orientações sobre as 
mudanças de estilo de vida, a importância da adesão ao 
tratamento e necessidade do apoio sociofamiliar.

Frente ao exposto, o presente estudo teve como objetivos: 
(1) avaliar o impacto da presença de DAC na qualidade 
de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise e (2) 
identificar diferenças no perfil sociodemográfico desses 
pacientes, conforme a presença de DAC.

MÉTODO
O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), com o 
protocolo nº 63825117.7.0000.0068. Todos os sujeitos foram 
informados sobre os objetivos da pesquisa e voluntariamente 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Tratou-se de um estudo transversal e descritivo, realizado 
no Instituto do Coração (InCor / HCFMUSP), nas Unidades 
de Hipertensão e Serviço Social, no período de Julho de 
2016 a Fevereiro de 2017.

Foram incluídos na pesquisa os pacientes renais crônicos 
de ambos os sexos, adultos (idade ≥ 18 anos), em hemo-
diálise há pelo menos três meses, matriculados na Unidade 
de Hipertensão do InCor, com e sem a presença de DAC 
diagnosticada através de cinecoronariografia, considerada 
obstrução maior ou igual a 50% de pelo menos uma artéria 
coronária principal. Foram excluídos os pacientes com alte-
rações neurológicas ou cognitivas descritas em prontuário 
eletrônico, que impedissem de responder aos instrumentos 
de coleta de dados.

A amostra do estudo foi composta por 51 pacientes, 
divididos em dois grupos: 21 sem DAC e 30 com DAC, agen-
dados no Ambulatório de Hipertensão, durante o período da 
coleta de dados. 

O desfecho primário de interesse foi qualidade de vida, 
medida através do KDQOL-SFTM1.3, instrumento específico 
de aferição da qualidade de vida do paciente renal crônico 
em tratamento dialítico, validado para a população brasileira. 
O questionário possui 80 itens e inclui uma medida genérica 
(SF-36), composta  por 36 itens, divididos em oito dimensões: 
funcionamento físico, limitações causadas por problemas 
da saúde física, limitações causadas por problemas da 
saúde emocional, funcionamento social, saúde mental, dor, 
vitalidade (energia/fadiga); percepções da saúde geral e 
o estado de saúde atual comparado ao ano anterior, que 
serão computados à parte, analisados descritivamente, com 
uso de percentuais. E uma medida específica, com 43 itens 
sobre doença renal crônica, divididos em 11 dimensões: 
sintomas/problemas, efeitos da doença renal sobre a vida 
diária, sobrecarga imposta pela doença renal, condição de 
trabalho, função cognitiva, qualidade das interações sociais, 
função sexual, sono, suporte social, estímulo da equipe da 
diálise e satisfação do paciente com o tratamento.14
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Os domínios variam de 0 a 100, de modo que valores 
iguais ou abaixo da pontuação média (≤ 50) em cada di-
mensão analisada, indicam baixa QV.14

Os dados foram convertidos pelo KDQOL-SFTM 1.3, atra-
vés do programa SAS™ 6.12, apresentados em termos de 
média e desvio padrão (±DP). 

O desfecho secundário da pesquisa foi identificar o perfil 
sociodemográfico, traçado por meio de formulário semiestru-
turado. E para classificação econômica utilizamos o Critério 
de Classificação Econômica Brasil 2016, desenvolvido pela 
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. As carac-
terísticas clínicas foram coletadas em prontuário eletrônico. 

Para análise dos dados, utilizamos o software Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS), versão 21.0 para Win-
dows. A normalidade das variáveis foi verificada através do 
teste Kolmogorov-Smirnov. 

O teste t de Student independente foi utilizado para es-
tabelecer a significância estatística entre os grupos (DAC 
e não DAC) e as variáveis contínuas, e para as variáveis 
categóricas, utilizamos o teste Qui-quadrado.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico da popu-

lação estudada. Houve predomínio do sexo masculino em 
ambos os grupos, não houve diferença na média de idade e 
a cor/raça autodeclarada parda e preta tiveram maior preva-
lência entre os grupos. O ensino fundamental incompleto e a 
religião católica foram predominantes neste estudo.

Quanto à região de moradia, houve maior prevalência 
entre os grupos de procedentes da capital paulista, que 
residem em imóvel próprio, dotado de rede de saneamento 
básico completo e com média de três habitantes por domicílio, 
sendo o cônjuge o cuidador principal.

Observa-se que em relação à condição de trabalho, a 
maioria dos pacientes encontra-se não economicamente 
ativos, conforme caracterização do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Houve predomínio em ambos 
os grupos de participantes em benefício previdenciário (apo-
sentadoria por invalidez, por idade ou tempo de contribuição; 
auxílio doença e pensão por morte). Apenas um sujeito da 
pesquisa é beneficiário de programa social Bolsa Família 
(grupo não DAC) e quanto à classificação econômica, a 
maioria dos participantes pertence à Classe C (cerca de 
três salários mínimos, baseados na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio/PNAD de 2014).

 Em relação à acessibilidade dos pacientes para realiza-
ção de hemodiálise, houve maior prevalência de utilização 
de transporte público nos dois grupos.  

Quanto às características clínicas (Tabela 2), a dura-
ção média do tratamento em HD foi de 70,3 ± 53,1meses 
(60,0±41,5 no grupo com DAC versus 85,1±64,4 meses no 
grupo não DAC; p<0,05). A hipertensão arterial sistêmica 
foi a comorbidade mais prevalente em ambos os grupos 
de pacientes, representando 100,0% no grupo com DAC e 
90,5% no grupo não DAC, maior número de participantes com 
diabetes mellitus (50%)no grupo com DAC e maior predomínio 
de dislipidemia no grupo não DAC (14,3%).

Em relação ao questionário KDQOL-SFTM 1.3, na ques-
tão 2 que avalia o estado de saúde atual comparado ao 
de um ano atrás, a maioria dos pacientes em ambos os 

grupos referiu não haver mudanças do seu estado de saúde 
(40,0% no grupo com DAC e 42,9% no grupo não DAC), 
e cerca de um terço dos pacientes em ambos os grupos 
referiu algum tipo de melhora do seu estado de saúde: opção 
“muito melhor agora” (30,0%no grupo com DAC) e opção “um 
pouco melhor agora” (28,6%no grupo não DAC). Referente 
à questão 22, que avalia as percepções da saúde atual dos 
participantes, a grande maioria (63,3% no grupo com DAC 
e 71,4% no grupo não DAC) avaliou a saúde como “meio 
termo”, em uma escala que avalia o estado de saúde entre 
pior, meio termo e melhor.

Entre as dimensões do questionário KDQOL-SFTM 1.3 
descritas na Tabela 3, observamos melhores escores de QV 
no grupo com DAC, nas seguintes variáveis: lista de sinto-
mas e problemas, função cognitiva, qualidade de interação 
social, função sexual, apoio social, estímulos da equipe de 
diálise, limitação causada por problemas da saúde física e 
bem-estar emocional.

DISCUSSÃO
O achado principal do estudo foi que a qualidade de 

vida do grupo DAC foi melhor que a do grupo não DAC em 
alguns aspectos. Quanto às características sociodemográ-
ficas, podemos observar que não houve diferenças entre os 
grupos, exceto em relação à escolaridade, onde o grupo sem 
DAC apresenta piores níveis. Apesar da diferença estatística, 
ressaltamos que os pacientes estudados, apresentam baixo 
nível socioeconômico, estando em consonância com as 
características da população com doença crônica nos países 
em desenvolvimento.15

Referente às características clínicas, entre os grupos 
do estudo observa-se que também não houve diferenças, 
exceto no tempo de HD que foi maior no grupo sem DAC.

Alguns fatores podem estar envolvidos nestas diferenças 
encontradas, incluindo o tamanho da amostra, o tempo maior 
em diálise do grupo sem DAC e o próprio fato da presença 
de DAC exigir maior cuidado e atenção do paciente. No 
entanto, o real motivo dos melhores indicadores de QV no 
grupo DAC do nosso estudo não é totalmente conhecido. 

O paciente renal crônico em hemodiálise convive diaria-
mente com uma doença sem expectativa de cura, com trata-
mento de longa duração e que em conjunto com a evolução da 
doença e suas complicações, provoca limitações e alterações 
na vida cotidiana de grande impacto, repercutindo tanto na 
QV dos próprios pacientes, quanto em sua rede sociofamiliar.

Diversos fatores têm sido apontados por terem influência 
na QV dos pacientes em HD. O estudo de Cavalcante et al16 

realizado no nordeste do Brasil, onde avaliaram a QV usando 
o KDQOL-SFTM1.3, indicou que os principais fatores sociode-
mográficos associados com a QV foram baixa escolaridade 
(≤ oito anos), desemprego, residência na zona rural e presença 
de doenças cardiovasculares. Revisões da literatura indicam que 
o KDQOL-SFTM1.3 tem sido amplamente utilizado para mensurar 
a qualidade de vida entre os pacientes submetidos a HD em 
diferentes países,17,18 e também foi utilizado em nosso estudo.

O predomínio de pacientes do sexo masculino, em idade 
produtiva (média de 54,3 ± 11,6 anos) e baixa renda familiar 
observados em nossos pacientes, são semelhantes com 
os achados de estudos prévios.18 Dados encontrados na 
literatura indicam que a amostra da população em tratamento 
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Tabela 1. Perfil sociodemográfico da amostra. São Paulo, 2017.

Variável Não DAC (n = 21) DAC (n = 30) Total (n = 51) p
Idade 53,3±12,8 55,0±10,9 54,3 ± 11,6 0,666 
Sexo, n (%)    
Masculino 12 (57,1) 20 (66,7) 32 (62,7) 0,489Feminino 9 (42,9) 10 (33,3) 19 (37,3)
Cor / Raça, n (%)      
Branca 6 (28,6) 6 (20,0) 12 (23,5) 0,478
Preta 9 (42,8) 8 (26,7) 17 (33,3) 0,227
Parda 5 (23,8) 13 (43,3) 18 (35,4) 0,151
Amarela 0 (0,0)  2 (6,7) 2 (3,9) 0,227
Não declarada 1 (4,8) 1 (3,3) 2 (3,9) 0,796
Escolaridade, n (%)      
EF Incompleto 14 (66,6) 9 (30,1) 23 (45,2) 0,010
EF Completo 0 (0,0) 7 (23,3) 7 (13,7) 0,017
EM Incompleto 1 (4,8) 4 (13,3) 5 (9,8) 0,311
EM Completo 5 (23,8) 7 (23,3) 12 (23,5) 0,969
ES Incompleto 0 (0,0) 2 (6,7) 2 (3,9) 0,227
ES Completo 1 (4,8) 1 (3,3) 2 (3,9) 0,796
Religião, n (%)      
Católico 11 (52,4) 16 (53,4) 27 (52,9)  0,947
Evangélico 4 (19,0) 6 (20,0) 10 (19,7) 0,969
Espírita 1 (4,8) 3 (10,0) 4 (7,8) 0,227
Sem religião 3 (14,3) 4 (13,3) 7 (13,7) 0,923
Outras* 2 (9,5) 1 (3,3) 3 (5,9) 0,355
Estado Civil, n (%)      
Solteiro 6 (28,6) 5 (16,7)  11 (21,6) 0,309
Casado 15 (71,4)  22 (73,3) 37 (72,5) 0,881
Viúvo 0 (0,0) 1 (3,3) 1 (2,0) 0,398
Divorciado 0 (0,0) 2 (6,7) 2 (3,9) 0,227
Procedência, n (%)      
São Paulo/Capital 12 (57,1)  15 (50,0) 27 (52,9) 0,615
Grande SP 7 (33,3) 12 (40,0) 19 (37,3) 0,628
Outros Municípios/SP 1 (4,8) 3 (10,0) 4 (7,8) 0,493
Outros estados 1 (4,8) 0 (0,0) 1 (2,0) 0,227
Condição de moradia, n (%)      
Própria 13 (61,9) 23 (76,7) 36 (70,6) 0,255
Alugada 4 (19,0) 3 (10,0) 7 (13,7) 0,355
Financiada 1 (4,8) 1 (3,3) 2 (3,9) 0,796
Cedida 3 (14,3) 3 (10) 6 (11,8) 0,640
Saneamento básico, n (%)      
Completo 19 (90,5) 29 (96,7) 48 (94,1) 0,355Parcial 2 (9,5) 1 (3,3) 3 (5,9)
Habitantes por domicílio 3,2±1,4 3,0±1,2 3,1±1,2 0,244
Parentesco do Cuidador, n (%)      
Cônjuge 10 (47,7) 15 (50,0) 25 (49,0) 0,867
Filhos 3 (14,3) 3 (10,0) 6 (11,8) 0,640
Pais 2 (9,5) 4 (13,3) 6 (11,8) 0,678
Familiar/Amigo 4 (19,0) 3 (10,0) 7 (13,7) 0,355
Sem cuidador 2 (9,5) 5 (16,7) 7 (13,7) 0,466
Condição de trabalho, n (%)    
Prendas domésticas 2 (9,5) 0 (0,0) 2 (3,9) 0,085
Desempregado 3 (14,3) 3 (10,0) 6 (11,8) 0,640
Benefício Assistencial 2 (9,5) 4 (13,3) 6 (11,8) 0,678
Benefício Previdenciário 14 (66,7) 23 (76,7) 37 (72,5) 0,431
Programa Social, n (%) 1 (4,8) 0 (0,0) 1 (2,0) 0,227
Classificação econômica, n (%)    
Classe A 0 (0,0) 3 (10,0) 3 (5,9) 0,135
Classe B1 2 (9,5) 3 (10,0) 5 (9,8) 0,955
Classe B2 1 (4,8) 3 (10,0) 4 (7,8) 0,493
Classe C 15 (71,4) 20 (66,7) 35 (68,7) 0,718
Classe D-E 3 (14,3) 1 (3,3) 4 (7,8) 0,152
Transporte para HD, n (%)
Público 13 (61,9) 14 (46,7) 27 (52,9) 0,283
Próprio 2 (9,5) 4 (13,3) 6 (11,8) 0,678
Terceiros 0 (0,0) 3 (10,0) 3 (5,9) 0,135
Outros** 6 (28,6) 9 (30,0) 15 (29,4) 0,912

EF=Ensino Fundamental; EM=Ensino Médio; ES=Ensino Superior; HD=Hemodiálise; *Testemunha de Jeová; **Atende e Transporte disponibilizado pela Secretaria de Saúde; média 
± DP; Teste t de Student; Teste Qui-quadrado.
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da DRC, é predominantemente composta por pacientes 
de sexo masculino, com idade entre 50 e 60 anos, ensino 
fundamental incompleto e não ativos economicamente.16,19 
Outros estudos apontam a situação socioeconômica dos 
pacientes renais crônicos, determinada pela renda, ocupação, 
educação, riqueza e habitação do indivíduo, como um fator 
potencial para a progressão da doença e conseqüentemente, 
pior qualidade de vida.20

O pior escore de qualidade de vida em ambos os grupos 
foi na dimensão “situação ocupacional”, assim como descrito 
na literatura.9,16,18 Embora não apresente significância estatís-
tica, é importante ressaltar que as complicações decorrentes 
do tratamento afetam as habilidades funcionais dos pacientes 
e limitam para as atividades da vida diária e laboral, o que 
por sua vez, implica no rebaixamento da condição socioe-
conômica, afetando toda a dinâmica familiar do indivíduo, e 
consequentemente, nos fatores que influenciam na qualidade 
de vida. Braz13 destaca em seu estudo sobre os aspectos 
sociais da doença renal crônica, que o tratamento dialítico 
e a condição crônica são fontes de estresse em função das 
alterações que impactam no estilo de vida do paciente, 
como o isolamento social, perda do emprego, dependência 
da previdência social, interferência dos momentos de lazer, 
perda da autonomia, dependência de cuidador, alterações 
da imagem corporal e medo da morte.     

Por outro lado, no estudo de Gerasimoula et al21 des-
crevem que escore de qualidade vida foi melhor nos parti-
cipantes em hemodiálise com idade inferior a 60 anos, de 

maior nível educacional, com melhor informação acerca 
do problema de saúde, melhor adesão às recomendações 
e dieta propostas, além de apresentarem bom relaciona-
mento junto à equipe de saúde e com outros pacientes, e 
receberem o apoio da família.

Os pacientes do grupo DAC que tiveram melhores ín-
dices de qualidade de vida, não apresentaram diferenças 
sociodemográficas relevantes em relação ao grupo sem DAC.

O menor tempo do tratamento em hemodiálise pode ter 
sido determinante para melhores escores de qualidade de 
vida no grupo com DAC do nosso estudo, no entanto, não 
encontramos literatura disponível para comparação. Embora 
não envolvesse especificamente pacientes com DAC, Gera-
simoula et al.21 encontraram que o aumento da duração da 
sessão de hemodiálise se associou com pior qualidade de 
vida nos pacientes do seu estudo. 

Destacamos a ausência de estudos na literatura que te-
nham avaliado o impacto da DAC sobre a qualidade de vida 
dos pacientes em HD, o que nos leva a pressupor que este 
seria então o primeiro estudo realizado no Brasil com este 
objetivo. A hipótese seria que a presença de DAC poderia 
interferir na qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise, 
porém, encontramos contrariamente ao esperado, que o grupo 
de pacientes com DAC teve melhores escores de qualidade 
de vida em comparação com os seus pares sem DAC. Como 
já mencionado anteriormente, apesar de não termos causas 
objetivas que possam explicar estas diferenças, podemos 
sugerir que o grupo com DAC, pelo conhecimento da doença 

Tabela 2. Características clínicas da amostra. São Paulo, 2017.

Variável Não DAC (n = 21) DAC (n = 30) Total (n = 51) P
Tempo em HD (meses) 85,1±64,4 60,0±41,5 70,3 ± 53,1 0,013
Tx Renal Prévio, n (%) 4 (19,0) 3 (10,0) 7 (13,7) 0,355
HAS, n (%) 19 (90,5) 30 (100,0) 49 (96,1) 0,085
DM, n (%) 7 (33,3) 15 (50,0) 22 (43,1) 0,367
DLP, n (%) 3 (14,3) 1 (3,3) 4 (7,8) 0,152
Tabagismo, n (%) 2 (9,5) 3 (10,0) 5 (9,8) 0,955
Obesidade, n (%) 2 (9,5) 1 (3,3) 3 (5,9) 0,355
Evento CV prévio (IAM/AVC), n (%) 3 (14,3) 4 (13,3)  7 (13,7) 0,923

HD=Hemodiálise; Tx=Transplante; HAS=Hipertensão Arterial Sistêmica; DM=Diabetes Mellitus; DLP=Dislipidemia; CV=Cardiovascular; IAM=Infarto Agudo do Miocárdio; AVC=Acidente 
Vascular Cerebral; DAC=Doença Arterial Coronariana; média ± DP; Teste Qui-quadrado.

Tabela 3. Dimensões do KDQOL-SFTM 1.3. São Paulo, 2017.

Dimensão Não DAC (n = 21) DAC (n = 30) Total (n = 51) p
Lista de sintomas / problemas 69,9 ± 19,4 81,6 ± 13,6 76,8 ± 17,1 0,013
Efeitos da doença renal 64,2 ± 17,2 70,3 ± 20,9 67,8 ± 19,5 0,355
Sobrecarga da doença renal 28,2 ± 20,8 39,1 ± 23,6 34,1 ±23,0 0,348
Situação ocupacional 16,6 ± 35,5 11,6 ± 25,2 13,7 ± 30,1 0,148
Função cognitiva 77,1 ± 29,3 92,8 ± 10,7 86,4 ±21,7 < 0,001
Qualidade de interação social 73,9 ± 25,5 88,0 ± 15,8 82,2 ± 21,3 0,043
Função sexual 91,0 ± 11,8* 98,9 ± 3,6** 96,0 ± 8,3 < 0,001
Sono 53,5 ± 26,7 68,1 ± 29,1 62,1 ± 28,8 0,623
Apoio social 79,3 ± 34,9 88,8 ± 17,1 84,9 ± 26,0 0,009
Estímulos da equipe de diálise 67,8 ± 42,8 84,1 ± 32,3 77,4 ± 37,5 0,010
Satisfação do paciente 58,7 ± 17,7 55,0 ± 13,9 56,5 ± 15,3 0,105
Funcionamento físico 45,0 ± 27,9 56,0 ± 24,0 51,4 ± 26,0 0,435
Limitações de função – física 21,4 ± 30,9 60,0 ± 40,2 44,1 ± 41,1 0,008
Dor 44,6 ± 32,5 67,5 ± 31,1 58,0 ± 33,3 0,777
Bem-estar emocional 64,0 ± 34,5 80,0 ± 19,1 73,4 ± 27,4 0,003
Limitações de função – emocional 65,0 ± 45,3 57,7 ± 40,0 60,7 ± 42,0 0,409
Função social 58,3 ± 31,2 71,2 ± 27,8 65,9 ± 29,6 0,890
Energia / fadiga 47,1 ± 27,5 62,5 ± 26,5 56,1 ± 27,7 0,633

DAC = Doença Arterial Coronariana; *7 pacientes ativos; **12 pacientes ativos; média e desvio padrão (± DP);Teste t de Student para amostras independentes.
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cardíaca, tenderia a buscar maiores cuidados, e consequen-
temente, sentem-se melhor que os outros pacientes.

Outro fator seria o tempo de diálise maior no grupo sem 
DAC que poderia implicar em maiores efeitos danosos gerais, 
que justificassem mais sintomas e pior QV neste grupo.

CONCLUSÃO
A qualidade de vida de pacientes com doença renal 

crônica em tratamento dialítico que apresentam diagnóstico 
de DAC, foi relativamente melhor que a dos pacientes sem 
DAC. A presença da DAC não determinou pior qualidade de 
vida dos pacientes estudados.

As dimensões onde se registraram maiores diferenças 
entre os grupos foram: lista de sintomas e problemas, função 
cognitiva, qualidade de interação social, função sexual, apoio 
social, estímulos da equipe de diálise, limitação causada por 
problemas da saúde física e bem-estar emocional. Quanto 
às características sociodemográficas, não houve diferenças 
relevantes entre os grupos.

Notamos que a população em estudo, requer atenção 
à saúde especializada,evidenciando a importância do aten-
dimento multiprofissional nos cuidados do paciente renal 
crônico em hemodiálise. Destacamos o caráter educativo da 

orientação e acompanhamento destes pacientes realizados 
pelo Assistente Social, enquanto profissional que atua nos fa-
tores dificultadores da proposta terapêutica, realizando ações 
voltadas à promoção de saúde, propiciando a efetivação dos 
direitos sociais, bem como, o acesso aos serviços de saúde.

O cenário apresentado em nosso estudo aponta a ne-
cessidade de políticas públicas efetivas para identificação 
precoce e tratamento adequado dos pacientes com fatores 
de risco para DRC, na atenção primária de saúde.

A limitação da pesquisa inclui o fato de ser uma amostra 
com pequeno número de pacientes, sobretudo no grupo sem 
doença coronariana, o que não permite a generalização dos 
resultados. Portanto, destacamos a necessidade da realização 
de mais estudos sobre o tema.

Por fim, ressaltamos que este estudo não esgota a discus-
são dos aspectos relacionados à vivência destes pacientes e 
esperamos que o mesmo contribua para aquisição de novos 
conhecimentos para os profissionais da saúde.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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RELATO DE CASO: ACOMPANHAMENTO CARDIOLÓGICO 
DURANTE 26 ANOS DE ATLETA DE ALTO NÍVEL 

CASE REPORT: 26-YEAR CARDIOLOGICAL FOLLOW-UP OF A 
HIGH-LEVEL ATHLETE

RESUMO
O coração do atleta engloba um conjunto de alterações adaptativas resultantes 

da prática de exercício físico intenso e prolongado, promovendo alterações clínicas, 
eletrocardiográficas e ecocardiográficas. As alterações mais relevantes são a hipertrofia 
miocárdica, o alargamento das cavidades cardíacas e o aumento da massa cardíaca. 
Em alguns casos, essas alterações podem ser consideradas extremas, exigindo que 
as condições patológicas sejam eliminadas. Por meio de um relato de caso de um 
atleta de basquetebol de alto nível cuja única alteração no exame físico era a presença 
de bradicardia sinusal, persistente ao longo de 26 anos de acompanhamento clínico, 
investigada através de ecocardiograma, Holter e teste de esforço, demonstrando 
caráter benigno e fisiológico, apresentamos e discutimos a importância da avaliação 
cardiovascular por médico com experiência na análise de atletas, capaz de distinguir 
as condições patológicas das adaptações fisiológicas frente ao exercício de alta 
intensidade ao qual o atleta é submetido, evitando exames invasivos ou tratamento 
do coração do atleta.

Descritores: Atletas; Bradicardia; Medicina esportiva.

ABSTRACT
The athlete’s heart performs a set of adaptive changes resulting from the practice of 

intense and prolonged physical exercise, resulting in clinical, electrocardiographic and 
echocardiographic alterations. The most relevant changes are myocardial hypertrophy, 
enlargement of the cardiac cavities, and an increase in cardiac mass. In some cases, 
these changes can be considered extreme, requiring the elimination of pathological con-
ditions. Through a case report of a high-level basketball player, whose only change in the 
physical examination was the presence of sinus bradycardia, persistent over 26 years of 
clinical follow-up, which was investigated through echocardiogram, Holter test and stress 
test, demonstrating benign and physiological characteristics, we present and discuss the 
importance of cardiovascular evaluation by a physician with experience in analyzing athletes, 
capable of distinguishing pathological conditions from physiological adaptations to the 
high-intensity exercise to which the athlete is subjected, avoiding invasive examinations or 
treatment of the athlete’s heart.

Keywords: Athletes; Bradycardia; Sports medicine.

INTRODUÇÃO
O Coração de Atleta engloba um conjunto de alterações 

adaptativas resultantes da prática de exercício físico intenso 
e prolongado, promovendo alterações clínicas, eletrocardio-
gráficas e ecocardiográficas. As alterações mais relevantes 
são a hipertrofia miocárdica, o alargamento das cavidades 
cardíacas e o aumento da massa cardíaca. Em alguns casos, 
as alterações podem ser consideradas extremas, necessitan-
do que condições patológicas sejam afastadas.1,2 (Importante 
ressaltar que as modificações adaptativas ao exercício são 
reversíveis perante o descondicionamento físico. 3

A prática de exercício isotônico origina o aumento do 
débito cardíaco, o aumento substancial do consumo máximo 
de oxigênio, a diminuição da resistência vascular periférica e 
o aumento da pressão arterial sistólica média, com ligeira di-
minuição da pressão arterial diastólica.4-6 O coração adapta-se 
a essa maior demanda de oxigênio promovendo aumento do 
volume sistólico, e consequentemente do débito cardíaco, 
através de dois mecanismos: aumento do volume de fim de 
diástole (pela lei de Frank-Starling) e diminuição do volume de 
fim de sístole (resultante do aumento do estado contrátil).4,7,8 
A longo prazo, a sobrecarga de volume imposta ao coração 
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promove aumento do diâmetro interno e da espessura da 
parede da cavidade ventricular esquerda, o que condiciona 
o desenvolvimento de uma hipertrofia ventricular excêntrica.7

O exercício isométrico, por outro lado, eleva de forma impor-
tante a pressão arterial sistólica, média e diastólica, praticamente 
sem alteração da resistência vascular periférica. O aumento 
pressórico visa compensar a elevação da pressão intramuscular 
causada pelo aumento marcado do tônus muscular (caracte-
rístico deste tipo de exercícios), e que poderia comprometer o 
suprimento sanguíneo dos músculos esqueléticos.9,10 De forma 
a compensar este aumento da pós-carga, ocorre um aumento 
marcado da pressão intraventricular, que vai ser responsável 
pelo desenvolvimento de uma hipertrofia concêntrica.11,12

O atleta, independentemente do tipo de esporte praticado, 
desenvolve uma combinação de alterações cardíacas que en-
globam simultaneamente a dilatação e o aumento de espessura 
da parede ventricular esquerda.13 A diferença na intensidade 
destas alterações varia entre os vários atletas, o que se deve 
em 75% a fatores não genéticos como o tipo de esporte prati-
cado, o sexo, a idade e a área de superfície corporal do atleta. 
Os 25% restantes devem-se a fatores ainda desconhecidos, 
mas que se pensa poderem estar relacionados com aspectos 
genéticos.8 Para Pellicia, os fatores hereditários intervêm nas 
alterações cardiovasculares através do controle genético da 
resposta ao exercício e da predisposição genética para suportar 
um exercício físico mais intenso e, consequentemente, atingir 
um maior rendimento durante a competição. A influência ge-
nética pode assim ajudar a explicar a diferença acentuada na 
intensidade das alterações cardiovasculares e no rendimento 
de atletas com as mesmas características antropométricas e 
submetidos ao mesmo tipo/intensidade de treino.5

Uma característica importante do Coração de Atleta é o 
aumento do tônus parassimpático associado a redução do 
tônus simpático, responsável por achados frequentes no 
atleta, tais como a bradicardia de repouso, a arritmia sinusal 
e os atrasos da condução atrioventricular.8,14

O volume sistólico de atletas é superior ao de não atletas, 
visto que durante o exercício se faz necessário um débito 
cardíaco maior. No entanto, em repouso o débito cardíaco 
de ambos é semelhante, deste modo, a frequência cardíaca 
do atleta diminui.8,14,15

As alterações eletrocardiográficas podem ser encontradas 
em até 80% dos atletas saudáveis, sendo mais comuns no 
sexo masculino e em praticantes de exercício isotônico.8,16 
Achados comuns são aumento da voltagem do complexo 
QRS e os padrões de repolarização precoce. As alterações 
podem ser explicadas através do aumento do tônus paras-
simpático, à remodelagem estrutural, à repolarização precoce 
dos ventrículos e à menor camada de tecido adiposo que 
existe nestes indivíduos.17,18

O presente artigo tem como objetivo relatar, por meio de 
um caso clínico, alterações funcionais fisiológicas frente ao 
condicionamento físico, as quais não devem ser consideradas 
como patológicas durante a avaliação do atleta.

RELATO DE CASO
O caso apresentado refere-se a atleta masculino de bas-

quetebol, cujo treinamento em nível competitivo se iniciou 
aos quinze anos de idade com frequência de seis vezes 
por semana com carga diária de cinco a seis horas. Aos 

19 anos, passou a compor seleção paulista e brasileira de 
basquetebol. Pela seleção brasileira de basquetebol, con-
quistou os Campeonatos Mundiais de Basquete de 1959 
no Chile e 1963 em São Paulo. Participou das olimpíadas 
de Roma 1960 e Tóquio 1964, obtendo medalha de bron-
ze em ambas. Foi também medalha de bronze nos jogos 
pan-americanos 1959. Mantendo ainda atividade física em 
nível competitivo com 28 anos de idade, reduziu a frequência 
e a intensidade de treinos para três a quatro vezes na semana 
com carga diária de até cinco horas. 

O paciente começou a ser acompanhado no Ambulatório 
de Cardiologia do Esporte do Instituto de Cardiologia Dante 
Pazzanese aos 51 anos de idade, ainda praticando basque-
tebol em nível competitivo, assintomático, peso 86kg, 186 
cm de estatura, eupneico, com exame físico sem alterações, 
exceto frequência cardíaca em repouso de 36 bpm. Em in-
vestigação da bradicardia, foi submetido a eletrocardiograma 
de 12 derivações em repouso, (Figura 1) ecocardiograma, 
(Tabela 1 e Figura 2) Holter (FC máxima 112 bpm, media 56 bpm 
e mínima 38 bpm, ritmo sinusal, 153 extrassístoles ventriculares 
polimórficas e isoladas e um episodio de pareamento, 12 
extrassístoles supraventriculares polimórficas e isoladas) e teste 
ergométrico com protocolo de Bruce com eletrocardiograma 
de repouso evidenciando bradicardia sinusal (FC 50 bpm) 
com padrão de repolarização ventricular precoce com fase 
de esforço apresentando elevação satisfatória de frequência 
cardíaca pico de 162 bpm (96% da FC máxima preconizada), 
sem sinais sugestivos de isquemia e desaparecimento do 
padrão de repolarização ventricular precoce, que apenas 
retorna ao final da fase de recuperação, além de exames 
laboratoriais que não demonstraram alterações.

Aos 78 anos de idade, o paciente não apresentou intercor-
rências cardiovasculares e persiste assintomático e sem anor-
malidades ao exame físico, excetuando-se a bradicardia sinu-
sal. Rotineiramente, foram solicitados eletrocardiograma de 12 
derivações, (Figura 3) ecocardiograma, (Tabela 2 e Figura 4) 
 teste ergométrico (protocolo Ellestad modificado), que partiu 
de FC 48bpm em repouso e atingiu FC 128bpm, correspon-
dente a 90% da FC máxima preconizada sem anormalidades 
sugestivas de isquemia do miocárdio, com ocorrência de 
extrassistoles ventriculares e supraventriculares raras durante 
o esforço e frequentes na recuperação com dois episódios 
de taquicardia paroxística supraventricular não sustentada. 
O Holter atual, demonstra FC máxima de 117 bpm, me-
dia 57 bpm e mínima de 36 bpm com 235 extrassistoles 

Figura 1. Eletrocardiograma de 12 derivações aos 51 anos de idade. 
Ritmo sinusal, SÂQRS -30°.
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supraventriculares, sendo sete pareadas e seis episódios 
de taquicardia supraventricular paroxística não sustentada 
(máximo 11 batimentos), intervalo PR variável com períodos de 
bloqueio atrioventricular de primeiro grau, dez extrassístoles 
raras, isoladas e polimórficas. 

MÉTODOS
Todas as informações contidas neste estudo foram ex-

traídas do prontuário hospitalar do referido paciente, no qual 
haviam informações sobre todas as visitas ambulatoriais 
ao hospital, assim como exames complementares (eletro-
cardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma e Holter), 
demonstrados anteriormente. O prontuário em questão en-
globa 55 anos de acompanhamento do paciente.

DISCUSSÃO
A prática de atividade física prolongada e em alta intensidade 

pode levar a uma série de alterações anatômicas e funcionais com 
objetivo de adaptação fisiológica ao esforço ao qual o sistema 
cardiovascular é submetido. Essas alterações podem ser objeti-
vamente encaradas através das alterações eletrocardiográficas 
e/ou ecocardiográficas, que denotam uma condição designada 
Coração de Atleta, que pode ser encarada como condição 
patológica sem uma cuidadosa anamnese. O presente relato 
fomenta a importância da avaliação cardiovascular por médico 
com experiência na avaliação de atletas, capaz de distinguir 
condições patológicas das adaptações fisiológicas frente ao 
exercício de alta intensidade às quais o atleta é submetido, 
evitando exames invasivos ou tratamento desnecessários frente 
ao coração do atleta,19 o que se mostra de suma importância 
haja vista que doenças cardiovasculares silenciosas que predis-
põem atletas a morte súbita têm sido documentadas em vários 
registros já publicados.1 O frequente achado de anormalidades 
benignas no eletrocardiograma de atletas contrasta com as raras 
doenças cardiovasculares relevantes e com a incidência ainda 
mais infrequente de morte súbita nesta população.2,9,19

A correta interpretação da história clínica e exames com-
plementares evita diagnósticos patológicos equivocados,15,16 
pois quando um atleta obtém um diagnóstico de uma provável 
doença cardiovascular, a qual reflete apenas a presença 
de adaptações benignas relacionadas à prática de ativida-
de física, há o surgimento de uma cascata de implicações 
psicológicas, sociais e financeiras, além de uma possível 
desqualificação desnecessária.19

Tabela 1. Ecocardiograma em 21/05/1991 (paciente com 51 
anos de idade).

Diâmetro da aorta 30mm

Diâmetro de atrio esquerdo 34,4mm

Diâmetro sistólico de 
ventrículo esquerdo 35,7mm

Diâmetro diastólico de 
ventrículo esquerdo 52,9mm

Septo interventricular 13,9mm

Parede posterior de ventrículo 
esquerdo 13,9mm

Diâmetro sistólico de 
ventrículo direito 12,8mm

Diâmetro diastólico de 
ventrículo direito 15,2mm

Fração de ejeção de ventrículo 
esquerdo 60%

Outros 

- Hipertrofia concêntrica de 
ventrículo esquerdo. 

- Ausência de anormalidades de 
contratilidade miocárdica.

Figura 3. Eletrocardiograma de 12 derivações aos 78 anos de idade. 
Ritmo sinusal, SÂQRS -30°.

Figura 2. Ecocardiograma em 21/05/1991 (paciente com 51 anos de 
idade). Informações vide Tabela 1.
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Alterações eletrocardiográficas como as apresentadas 
pelo paciente são presentes na maioria dos atletas, embora a 
frequência e a intensidade das apresentações variem conforme 
a modalidade esportiva. Manifestações do aumento de tônus 
vagal, tais como bradicardia/arritmia sinusal, bloqueio atrioven-
tricular de primeiro grau e repolarização precoce destacam-se 
no espectro fisiológico. Além disso, adaptações anatômicas 
referentes ao remodelamento ventricular, como hipertrofia 
miocárdica, podem se apresentar por critérios de voltagem.8,15,19

Segundo a diretriz brasileira,19 a utilização de teste de 
esforço pode ser utilizada a fim de contribuir no diagnóstico e 
prognóstico de patologia cardiovascular em paciente assinto-
mático, devendo sempre ser realizado em atletas sintomáticos 
ou aqueles que pratiquem atividade de grande intensidade. A 
indicação para nosso paciente também visava à exclusão de 
doença arterial coronária, principal responsável pelas mortes 
em maiores de 35 anos. A resposta cronotrópica adequada 
apresentada pelo paciente fundamenta que o achado de 
bradicardia decorre do tônus vagal, afastando hipótese de 
doença do sistema de condução cardíaco.

Apesar de ser considerada controversa devido a avaliação 
de custo-efetividade, a indicação de ecocardiograma na 
avaliação pré-participação e durante o acompanhamento 
se baseia na identificação precoce de alterações que pos-
sam elevar o risco de morbi-mortalidade durante a prática 
esportiva. Além do mais, na suspeita de condição patológica, 
acreditamos que a investigação deve persistir até que todas 
as dúvidas referentes ao caso sejam sanadas.

Existem evidências robustas de que alterações relacio-
nadas ao coração de atleta são benignas e autolimitadas, 
regredindo ao aplicar o descondicionamento físico em até um 
ano,20 porém de acordo com trabalho realizado por Azevedo,21 
cerca de um quinto dos atletas de alto nível permanecem com 
achados de coração do atleta mesmo após este período, 
o que foi atribuído a manutenção de alta taxa de atividade 
esportiva em caráter recreativo. Todavia, a literatura é escassa 
em acompanhamento em longo prazo destes pacientes. Este 
artigo reforça que mesmo após longo período de acompanha-
mento, a presença de adaptações ao treinamento físico intenso 
não está ligado a desfechos cardiovasculares desfavoráveis.

CONCLUSÃO
O presente artigo apresenta um caso de acompanha-

mento ambulatorial de longa data de paciente consagrado 
no meio esportivo expondo as alterações cardíacas frente 
ao condicionamento físico e relacionando-as ao espectro de 
alterações adaptativas fisiológicas consagradas na literatura 
médica como condição denominada coração de atleta, das 
quais se destacam aumento de massa miocárdica, dilatação 
de câmaras cardíacas e predomínio da ação colinérgica no co-
ração, demonstrada sobretudo pela presença de bradicardia.  
Tais modificações devem ser diferenciadas das repercussões 
de patologias como hipertensão arterial sistêmica e cardiomio-
patia hipertrófica, denotando a importância de avaliação por 
profissional com experiência no acompanhamento de atletas.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Tabela 2. Ecocardiograma em 21/12/2016 (paciente com 78 
anos de idade).

Diâmetro da aorta 36

Diâmetro de atrio esquerdo 42

Diâmetro sistolico de 
ventrículo esquerdo 40

Diâmetro diastolico de 
ventrículo esquerdo 60

Septointerventricular 11

Parede posterior de ventrículo 
esquerdo 10

Diâmetro sistólico de 
ventrículo direito -

Diâmetro diastóolico de 
ventrículo direito 26

Fraçao de ejeção de ventrículo 
esquerdo 61%

Outros 

- Hipertrofia excêntrica de ven-
trículo esquerdo. 

- Alteração de relaxamento de 
ventrículo esquerdo.

Figura 4. Ecocardiograma em 21/12/2016 (paciente com 78 anos de 
idade). Informações vide Tabela 2.
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PROGRAMA EDUCATIVO PARA ADOLESCENTES SOBRE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÉRIE DE CASOS

AN EDUCATIONAL PROGRAM FOR ADOLESCENTS ON URGENCY 
AND EMERGENCY. CASE SERIES

RESUMO
Objetivo: Avaliar os efeitos de uma intervenção educativa para conhecimento teórico das 

situações de urgência e emergência com ênfase em ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 
Métodos: Trata-se de uma série de casos com estudantes do ensino fundamental (rede privada). 
Para avaliar o nível de conhecimento dos estudantes, aplicou-se um questionário, composto 
por 25 perguntas de múltipla escolha, as quais avaliaram: conhecimentos gerais, sequência 
dos procedimentos para a RCP, ventilação, compressões e uso do desfibrilador externo 
automático. Após o questionário, os estudantes participaram de uma intervenção educativa, 
conduzida a partir de um workshop no formato Role Play. Após um mês, o questionário foi 
novamente aplicado para fins comparativos. Resultados: Participaram 43 estudantes com faixa 
etária entre 10 e 12 anos. Observou-se uma diferença significativa na média de acertos entre 
a pré (8,92+5,31) e pós-intervenção (12,56+6,47), p=0,00. Conclusão: Pode-se sugerir que 
a intervenção educativa sobre a RCP tornou-se eficaz na manutenção dos conhecimentos.

Descritores: Educação em saúde; Estudantes; Ressuscitação cardiopulmonar.

ABSTRACT
Objective: To evaluate the effects of an educational intervention on the theoretical know-

ledge of urgency and emergency situations, with emphasis on cardiopulmonary resuscitation 
(CPR). Methods: This is a case series with elementary school students, in a private network. 
In order to evaluate the students’ level of knowledge, a questionnaire was used, consisting of 
25 multiple choice questions that evaluated the domains: general knowledge, sequence of 
procedures for CPR, ventilation, compression, and the use of the automatic external defibrillator. 
The students participated in an educational intervention, conducted based on a workshop 
in Role Play format. After one month, the questionnaire was applied again for comparative 
purposes. Results: Forty-three students, aged between 10 and 12 years took part. There was a 
significant difference in the average number of correct answers between the pre- (8.92+5.31) 
and post-intervention (12.56+6.47), p=0.00. Conclusion: It can be suggested that the edu-
cational intervention on CPR has become effective for maintaining knowledge. 

Keywords: Health education; Students; Cardiopulmonary resuscitation.

INTRODUÇÃO 
Uma em cada três vítimas de parada cardiorrespiratória 

(PCR) acontece fora de ambiente hospitalar.1 Estima-se que 
no Brasil mais de 200.000 pessoas apresentam este quadro.2 
A International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 
recomenda a inclusão do Suporte Básico de Vida (SBV) no 
currículo escolar e em alguns países europeus e Estados 
Unidos vêm implementando na grade curricular dos alunos 
do nível médio com o uso do desfibrilador externo automático 
(DEA) e o treinamento em PCR.3 

No Brasil aproximadamente 86% dos estudantes cur-
sam o ensino fundamental em escolas das redes públicas,4 
porém, não existe legislação que assegure o treinamento 
em SBV nas escolas. É necessário produzir indicadores 

de ensino para avaliar a qualidade e eficiência do ensino e 
aprendizagem sobre este treinamento.5  A American Heart 
Association recomenda a introdução da formação em SBV 
nas escolas com o início precoce desta formação trazendo 
ganhos, como a diminuição da morbimortalidade por PCR 
em ambiente pré-hospitalar.6 As escolas são laboratórios para 
inserir à população o conhecimento das técnicas básicas que 
compõem o SBV. No entanto, não existe uma legislação que 
certifique o treinamento compulsório em SBV nas escolas,7 
que inclui várias etapas desde o atendimento à vítima em 
situação que represente risco de vida até a chegada do 
Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).8 

Os adolescentes podem estar presentes no cenário de 
uma emergência, fora do ambiente hospitalar,9 sendo que sua 
atuação no reconhecimento dessas situações emergenciais e 
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a aplicação das técnicas de RCP são limitadas e temporárias, 
mas primordiais. A capacidade de avaliar rapidamente essas 
situações são determinantes,10 porém a preparação ou capaci-
tação desses adolescentes são necessárias para a preservação 
da vida, até que tenha haja outro cuidado avançado,11 

O programa educativo direcionado para adolescentes, 
denominado Samuzinho, foi criado pelo Governo Federal 
em 2007, e se estende pelos municípios de todo o país. 
Este projeto manifestou-se com a necessidade de divulgar 
e conscientizar crianças e adolescentes em idade escolar a 
respeito da finalidade e importância do SAMU, na tentativa 
de diminuir os índices de ligações inadequadas ao serviço, 
e orientar os mesmos sobre como agir quando se deparar 
com um quadro de urgência ou emergência.12  Frente a estas 
necessidades, o objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos de 
intervenção educativa sobre o conhecimento teórico de situa-
ções de urgência e emergência em estudantes adolescentes.

MÉTODOS 
Esse estudo tratou-se de uma série de casos. A amostra 

de conveniência foi composta por estudantes/adolescentes, 
matriculados em uma escola de rede privada, de ensino 
fundamental, em uma cidade no interior do estado de São 
Paulo, no ano de 2017. Após aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CAAE N°64592817.9.0000.5495) com todos os 
participantes assinando o Termo de Assentimento juntamente 
com os responsáveis sendo orientados a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

Os critérios de inclusão foram somente os estudantes regu-
larmente matriculados, presentes nos dias da coleta de dados. 
Foram excluídos aqueles que não poderiam comparecer as 
atividades realizadas e que já tinham treinamento prévio em RCP. 

Para avaliar o conhecimento teórico dos estudantes foi 
aplicado um questionário, composto por 25 perguntas, cada 
uma valendo UM ponto, com quatro opções de respostas de 
múltipla escolha das quais somente uma estava correta. O 
questionário foi baseado no programa de autoaprendizagem, 
elaborado pelo AHA.6,9 O questionário avaliou os seguintes 
domínios: conhecimentos gerais; sequência dos procedi-
mentos; ventilação; compressões e uso do desfibrilador. 

Após a aplicação do questionário, os instrutores realiza-
ram uma intervenção educativa para os estudantes, conduzida 
a partir de um workshop, onde foi abordada a aplicação 
dos procedimentos de urgência e emergência com ênfase 
na RCP, utilizando estratégias de metodologias ativas, com 
simulações e questionamentos sobre o método.  Os autores 
deste estudo assumiram o papel de instrutores para auxiliar 
os estudantes a executar as técnicas corretas e responder as 
dúvidas conforme surgiram, além de intervir na existência de 
um problema ou em casos que os estudantes necessitaram 
de ajuda, para estimular o aprendizado.

Os estudantes foram continuamente observados e enco-
rajados a resolver os problemas sozinhos, de forma que os 
instrutores somente interviram em casos de erros ou onde o 
problema não foi resolvido. Para o ensino de procedimentos 
de RCP, foi utilizado o Role Play, a partir de simulação de 
atendimento.13 A simulação ofereceu experiências cognitivas, 
psicomotoras e afetivas, que favoreceram a aquisição de 
conhecimento em situações práticas com ambientes reais.14 
Após um mês foi novamente aplicado a avaliação teórica, 

com o objetivo de mensurar e avaliar o conhecimento após 
a intervenção educativa.12 Ao final da capacitação, foram 
escolhidos três estudantes de cada sala de aula, a partir 
das melhores notas obtidas no questionário para serem os 
socorristas mirins encarregados pela sala. Para as análises 
estatísticas das comparações pré e pós-intervenção educa-
tiva a partir dos instrumentos utilizados, utilizou-se o teste t 
Student, considerado o nível de significância p<0,05. 

RESULTADOS
Participaram deste estudo 43 estudantes, sendo 27 do sexo 

masculino, com idade entre 10 e 12 anos. Destes, apenas um 
participante relatou ter realizado anteriormente um treinamento 
em primeiros socorros. Observou-se diferença significativa na 
média de acertos entre pré (8,92+5,31) e pós-intervenção 
(12,56 + 6,47), p=0,00. Analisando separadamente os cin-
co domínios do questionário utilizado, observou-se que nos 
itens “sequencia de procedimentos” e “compressão” houve 
diferença significativa na média do número de acertos pré e 
pós intervenção, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Comparação entre o número de acertos no questionário, 
a partir dos cinco domínios analisados, pré e pós-intervenção, 
sob média + desvio padrão, Franca, 2017.

Domínios Pré Pós p
Conhecimentos gerais 16,75 ± 3,93 18,50 ± 3,43 0,18
Sequência de 
procedimentos 8,94 ± 4,48 14,00 ± 6,17 0,04*

Ventilações 6,25 ± 5,36 5,50 ± 2,87 0,78
Compressão 6,20 ± 2,68 11,90 ± 6,01 0,03*
Uso do desfibrilador 6,40 ± 2,87 8,70 ± 4,96 0,18
*nível de significância.

DISCUSSÃO 
A partir dos resultados do presente estudo, considera-se 

que os participantes assimilaram de maneira correta a se-
quencia de procedimentos, bem como a forma de comprimir 
o tórax da vitima em situações de emergência, visto que a 
intervenção educativa contribuiu sobremaneira nestes quesitos.

Observou-se que na literatura cientifica uma carência 
de conhecimento e publicações sobre o respectivo tema, 
sendo poucas as referências que abordem a intervenção 
com estudantes do ensino fundamental.  A educação em 
saúde, apesar de ser antiga, apresenta precariedade na sua 
operacionalização, tendo em vista que as ações educativas 
são pouco destacadas pelos serviços de saúde.9 Dessa 
forma, as escolas têm uma importante função na promoção de 
saúde e no desenvolvimento de programas de educação em 
saúde, sendo um cenário que usa uma abordagem construtiva 
que é aperfeiçoada com o decorrer das experiências.13,14 O 
aprendizado adquirido pelas crianças nas escolas costuma 
ser dividido com seus amigos e familiares, englobando todos 
os envolvidos na convivência com as mesmas, de forma 
que o conhecimento é transferido de forma descontraída.12

A capacitação de crianças e adolescentes acerca do tema 
primeiros socorros tem a concepção de torná-las independentes 
e autônomas frente à situações de urgência e emergência, para 
que possam atuar como agentes ativos em tais episódios, pres-
tando cuidados imediatos às vítimas a partir de uma sequência 
correta de procedimentos, e agindo em prol da sociedade.9,14
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A educação dessa população em relação a essa abordagem 
é de extrema relevância, considerando que situações de urgên-
cia e emergência, principalmente a PCR, é um fenômeno que 
ocorre frequentemente, e grande parte das pessoas não estão 
preparadas para lidar com esse tipo de situação.6 O sucesso de 
recuperação da vítima de PCR está relacionado com a presença 
de alguém apto para identificar e realizar manobras de RCP.15

Durante a aplicação da intervenção educativa foi ques-
tionado aos estudantes o conhecimento prévio sobre PCR 
e função cardíaca, na percepção de cada um. Foi relacio-
nado a PCR à cessação súbita de atividades do coração, 
do pulmão ou de ambos.15 Relaciona-se à interrupção súbita 
da respiração e circulação sanguínea com consequente 
situação de risco iminente à vida que pode gerar um colapso 
hemodinâmico, o que exige uma ação imediata.16,17

Foi identificada a partir das falas dos participantes a 
importância da função cardíaca e respiratória na manutenção 
dos sinais vitais. Houve um paralelo entre termos científicos e 
populares onde as mesmas se expressavam de uma forma 
simplificada sobre os temas abordados. Houve um bom 
senso geral de que o coração é considerado um órgão vital, 
onde os estudantes tinham falas associadas ao imaginário 
que estão ligadas às conversas com familiares, amigos e às 
interações sociais.15

Estudo realizado com crianças de 8 a 11 anos, sobre 
primeiros socorros e prevenção de acidentes, concluiu-se que 
após as mesmas participarem das intervenções obtiveram 
um relevante percentual de acertos referente às situações 
de emergência, quando comparado ao percentual de acer-
tos com as mesmas perguntas aplicadas anteriormente às 

intervenções, destacando-se a importância de atividades 
lúdicas para transmitir o ensinamento às crianças.18,19

Este estudo não utilizou em sua metodologia uma prova 
prática para avaliação, no qual poderia ter sido uma alternativa 
viável como um instrumento para comparar as habilidades 
psicomotoras e cognitivas da amostra analisada. Não se 
sabe também se o perfil dos estudantes de escola pública 
diferencia de uma escola privada. E, finalmente, o fato de os 
estudantes terem apresentado uma aquisição significativa do 
conhecimento após a intervenção educativa, é questionável 
o tempo de reaplicação do instrumento utilizado. A hipótese 
de aplicar após um mês o mesmo instrumento pode ser um 
curto período que favorece a memorização do conteúdo.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados dos dados obtidos no presente 

estudo, pode-se sugerir que a intervenção educativa sobre 
RCP tornou-se eficaz e satisfatória para retenção de conhe-
cimentos teóricos em situações de urgência e emergência, 
principalmente na sequencia dos procedimentos que devem 
ser realizados. Considera-se que mais estudos sobre o tema 
abordado devam ser realizados, para que uma grande quanti-
dade de pessoas possa estar qualificada para tais situações, 
levando a uma maior relevância para a comunidade científica.
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