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

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

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

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do

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

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

rando figuras, fotografias, gráficos e/ou tabelas, e até 20 referên-
cias. As exceções serão analisadas pelos editores.

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser evitado.
1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/editor de

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

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

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

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

completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

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

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

- Título em inglês.
- Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
- Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão em inglês).
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2.4 Quarta página e demais
- Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, etc.

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

e numeradas, no corpo do texto, em formato sobrescrito, respei-
tando a ordem de entrada no texto.

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

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

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

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

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

Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994;84(12):15.

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

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

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

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

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

Material eletrônico
- CONSULTAS NA INTERNET:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. Datasus.
Informações de Saúde. Morbidade e informações epidemiológicas
[citado 2000 maio 10]. Disponível em: http://www.datasus.gov.br.
Sabroza PC. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemioló-
gicos das populações. In: 4o Congresso Brasileiro de Epidemiolo-
gia [on line]; 1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio
de Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível em:
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- REVISTA:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. Emerg
Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. Available from:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for asthma and
allergies too. New York: Health On The Net Foundation; 1996 [cited
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- CAPÍTULO DE LIVRO:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for asthma and
allergies too. New York: Health On The Net Foundation; 1996.
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- TESE (LIVRO NO TODO):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade vasal tu-
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line]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1999 [citado 1999
jun 10]. Disponível em: http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário para a
efetiva compreensão do trabalho, não devem ser redundantes (re-
petindo informações já mencionadas no corpo do texto), e devem
ser numeradas por ordem de citação. Devem ser apresentadas em
páginas separadas, no mesmo arquivo do texto, depois das referên-
cias, digitadas em Word e configuradas em espaço duplo, sem li-
nhas de grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé devem

obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abreviações utiliza-
das devem ser definidas no rodapé da tabela.

4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução (mínimo de 300 dpi)
e enviadas em formato JPEG ou TIFF, preferencialmente, ou em PDF.
As legendas das figuras devem constar em páginas separadas, após
as tabelas, e permitir sua perfeita compreensão, independente-
mente do texto. Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser
explicitadas nas legendas.

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

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

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

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

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

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

ENFERMAGEM

Qualidade dos cuidados de enfermagem: uma questão de segurança

A preocupação com a qualidade dos cuidados de enfermagem remonta ao surgimento da enfermagem
moderna. Recentemente, no entanto, a comunidade científica tem vinculado fortemente a questão da quali-
dade assistencial aos aspectos da segurança do paciente. Esse tema tem sido amplamente discutido, princi-
palmente desde a última década do século XX, com a divulgação do relatório do Institute of Medicine dos
Estados Unidos. Esse documento evidenciou a situação crítica de assistência à saúde, revelando que quase
100 mil pacientes morriam por ano naquele país em consequência de eventos adversos.

Nesse cenário, a Organização Mundial da Saúde criou, em 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do
Paciente, com os objetivos de sensibilizar e mobilizar tanto profissionais de saúde como a população para a
busca de soluções que promovam a segurança do paciente. Com o mesmo propósito foi criada, no Brasil, a
Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), que tem ressaltado a importância de
o tema “segurança do paciente” ser foco de educação permanente dos profissionais de enfermagem. No
Estado de São Paulo, o Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP) tem trabalhado esse tema, orga-
nizando as estratégias para a segurança do paciente em 10 passos: Identificação do paciente; Cuidado limpo
e cuidado seguro – higienização das mãos; Cateteres e sondas – conexões corretas; Cirurgia segura;
Sangue e hemocomponentes – administração segura; Paciente envolvido com sua própria segurança; Co-
municação efetiva; Prevenção de queda; Prevenção de úlcera por pressão; e Segurança na utilização de
tecnologia. Essa forma de abordagem é um facilitador para a implementação de estratégias que, embora
simples, demandam a incorporação de novas rotinas nas organizações e mudanças de comportamento nos
profissionais.

Paralelamente, a criação de Comitês de Segurança do Paciente nas instituições de saúde, constituídos
por equipe multidisciplinar, pode promover a comunicação rápida e efetiva de evidências, experiências e
recomendações destinadas a garantir a segurança dos pacientes. Essas ações colaboram para a obtenção de
resultados favoráveis, minimizando os riscos e a ocorrência de eventos adversos.

Ivany Machado de Carvalho Baptista
Rita de Cassia Gengo e Silva

Fumico Sonoda
Elisabete Sabetta Margarido

Departamento de Enfermagem da SOCESP
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Diagnóstico de obesidade visceral: há consenso entre os diferentes pontos de medida?

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que a adiposidade central está relacionada a presença de
hipertensão arterial, doença arterial coronária, diabetes tipo 2 e dislipidemia e a aumento do risco de morta-
lidade. A medida da circunferência da cintura tem sido o método mais comumente usado na literatura para
avaliar a adiposidade visceral.1 No entanto, não há consenso quanto ao local da medida.

Os valores máximos da circunferência da cintura, segundo o National Cholesterol Education Program
(NECP-ATPIII), são de 88 cm para mulheres e de 102 cm para homens. Já a International Diabetes Federation
(IDF) estabeleceu os valores de 94 cm para homens e de 80 cm para mulheres para a população europeia,
além de propor valores de corte diferentes para cada etnia.

Os locais mais comumente utilizados nos estudos avaliando a relação entre morbidade e mortalidade e
circunferência da cintura envolvem localizações como o ponto médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca,
sobre a cicatriz umbilical e a medida máxima da circunferência da cintura. Em 2006, houve um encontro em
Washington, nos Estados Unidos, para discussão e desenvolvimento de um consenso sobre como medir a
circunferência da cintura.2 O guia do National Institutes of Health (NIH) sugere que a circunferência da cintura
seja medida sobre a crista ilíaca. Mas há diferentes descrições de local da medida da circunferência da cintura.

Em diversos trabalhos temos exemplos de diferentes locais de medidas tomadas da circunferência da
cintura, como: “circunferência abdominal (...) a medida deve ser tomada em plano horizontal com fita inelás-
tica no ponto mais estreito do tronco”; “circunferência abdominal (...) fita métrica no ponto médio entre a
crista ilíaca e o rebordo costal, com o paciente em pé, sem roupa, com os braços posicionados ao longo do
corpo e na fase expiratória da respiração”; “circunferência abdominal (...) menor medida de uma circunferên-
cia no nível da cicatriz umbilical, no final do movimento expiratório”.

Willis et al.3 avaliaram a circunferência da cintura e a circunferência do abdome e verificaram a melhor
relação dessas duas medidas com doença cardiovascular e síndrome metabólica. Foram coletadas medidas
de 266 indivíduos sedentários e acima do peso, com idade entre 45 e 60 anos. Como resultado, houve maior
relação da circunferência da cintura (medida na menor circunferência) com os coeficientes avaliados para o
risco cardiovascular que da circunferência do abdome (tomado na medida da cicatriz umbilical), demons-
trando que, para as variáveis metabólicas avaliadas nesse trabalho, a circunferência da cintura apresentou
maior correlação com risco cardiovascular que a circunferência do abdome.

Algumas considerações são importantes na realização dessas medidas, pois, na população obesa, a deter-
minação de pontos anatômicos, como as cristas ilíacas e a última costela, necessita de apalpação das estruturas
ósseas e de maior habilidade por parte do avaliador. Já a menor cintura entre o tórax e o quadril, o nível umbilical
e o maior diâmetro abdominal são locais de mais fácil determinação. Todavia, alguns indivíduos podem
apresentar várias cinturas ao longo do abdome, o que pode inclusive dificultar a localização da menor cintura.

Embora seja medida antropométrica largamente difundida, há diferentes descrições para a aferição da
cintura e, consequentemente, ausência de consenso entre os pesquisadores e os protocolos publicados
por autoridades em saúde. É muito importante a definição de protocolos que determinem qual a localização
padrão para a medida, evitando interpretações errôneas.

Rosana Raele
Departamento de Nutrição da SOCESP

Biênio 2010-2011
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“THE HEART HAS REASONS THAT REASON CANNOT KNOW”:
THE HEART AND ITS SYMBOLIC REPRESENTATIONS

For centuries, the heart has been regarded as a source of life
from two main concepts, anatomical and symbolical. This
review aimed to examine the symbolic representations of the
heart at various socio-historical and cultural contexts and
also discuss the importance of these representations in the
context of a heart disease. The findings show that, all around
the world, our heart is taken as a symbol. It is used in linguistic
expressions, to illustrate different emotional states and, no-
wadays, its image appears in jewelry, cookies, slogans, un-
derwear and all kinds of advertisements. In the context of a
heart disease, it is noted how much this situation brings out
the natural representations related to the organ. If the heart is
seen as the center of life, having a heart disease is like having,
from this moment on, a ruined life. There come feelings of
anxiety, guilt for not having taken better care, feelings of
weakness and helplessness, fear of being alone and dying in
sleep. For a long time, the heart had reigned sovereign as a
symbol and the headquarter of the spirit and human life. From
Modern era on, there has been a radical turn towards techno-
scientific rationalism and cerebrocentrism. The rescue of the
heart history and its symbolism can help health professionals
to rethink the vision of this illness and health care practice in
Cardiology. This way, taking into account the cardiac patients
symbolic representations about heart disease can help rela-
tivize our knowledge and redeem the human dimension of
health care task.

Descriptors: Heart/anatomy & histology. Symbolism. Heart
diseases.

Durante séculos, o coração tem sido considerado como fonte
da vida a partir de duas principais concepções: uma anatômica
e outra simbólica. Esta revisão bibliográfica objetivou exa-
minar as representações simbólicas do coração em diversos
momentos sócio-histórico-culturais e também discutir a im-
portância dessas representações no contexto de uma cardio-
patia. Os achados demonstram que o coração, universalmen-
te, é objeto de simbolizações. É usado em expressões lin-
guísticas para ilustrar os mais diversos estados emocionais e
atualmente sua imagem aparece em joias, biscoitos, slogans,
peças íntimas de roupas e propagandas. No contexto de uma
doença cardíaca, observa-se o quanto esta faz aflorar as re-
presentações singulares relacionadas ao órgão. Se o coração
é visto como centro da vida, sofrer do coração é como ter, a
partir de então, uma vida estragada. Surgem sentimentos de
angústia, impotência, culpa por não ter se cuidado melhor,
sensações de fragilidade e desamparo, medo de ficar só e de
morrer dormindo. Durante muito tempo, o coração reinou so-
berano como símbolo e sede do espírito e da vida humana. A
partir da época moderna, houve uma virada radical em prol do
racionalismo técnico-científico e do cerebrocentrismo. O res-
gate da história do coração e de sua dimensão simbólica pode
ajudar os profissionais da saúde a repensarem a visão da
doença e da prática assistencial em cardiologia. Assim, levar
em consideração as representações simbólicas dos pacien-
tes cardiopatas sobre o coração e a doença ajuda a relativizar
nossos conhecimentos e a resgatar a dimensão humana da
tarefa assistencial em saúde.

Descritores: Coração/anatomia & histologia. Simbolismo.
Cardiopatias.
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O coração tem razões que a própria razão desconhece.
(Pascal, 1623-1662)

D urante séculos, o coração tem sido considerado fonte
da vida a partir de duas principais concepções, uma
anatômica e outra simbólica: o coração órgão muscu-

lar do sistema cardiovascular e o coração associado às emo-
ções e ao pensamento.

O ser humano, inserido na cultura, tende a criar represen-
tações que expressem sua visão do mundo. O homem é o
único animal capaz de criar símbolos, sendo a própria lin-
guagem um sistema simbólico. Símbolo é aquilo que evoca,
representa, substitui algo abstrato ou ausente. Os símbolos
são signos arbitrários em relação ao objeto que representam
e por isso mesmo convencionais, ou seja, dependentes de
aceitação social.1 Em muitas culturas, por exemplo, o coração
se tornou símbolo dos enamorados por convenção social,
hábito ou tradição.

O homem, pela linguagem, transforma o significado das
coisas. De acordo com Iriart2, os indivíduos, membros de
uma cultura particular, herdam símbolos, princípios, concei-
tos, regras e significados que modelam e expressam a forma
como vivem. Cada sociedade constrói códigos simbólicos
próprios para representar o amor, a dor, a perda, o corpo, a
saúde e a doença.

Portanto, a representação simbólica é a expressão sin-
gular, pelo indivíduo, de suas experiências e vivências,
considerando, simultaneamente, sua subjetividade e o con-
texto sociocultural no qual se encontra inserido. As repre-
sentações simbólicas do coração apresentam variações a
partir de diferentes contextos histórico-sociais. Há o cora-
ção dos apaixonados e dos artistas e o coração dos car-
diologistas.

Este estudo teve por objetivo examinar as representações
simbólicas do coração em diversos momentos sócio-históri-
co-culturais e também discutir a importância dessas repre-
sentações no contexto de uma cardiopatia.

Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica por
meio de um levantamento de referências teóricas publica-
das em artigos, livros e fontes eletrônicas. Foi realizada
busca nos bancos de dados informatizados SciELO, tendo
como estratégia o uso das seguintes palavras-chave: co-
ração, simbolismo, cardiopatia, síndrome de takotsubo, e
síndrome do coração partido. Apenas dois artigos foram
localizados. Foram também usadas como fontes para le-
vantamento das publicações indicações de especialistas,
referências bibliográficas de estudos localizados e sites
especializados.

O CORAÇÃO E SUAS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS:
REVISÃO HISTÓRICA

Rifa-se um coração...
Rifa-se um coração quase novo. Um coração idealista.
Um coração como poucos. Um coração à moda antiga.

Um coração moleque que insiste em pregar
peças no seu usuário.

Rifa-se um coração que na realidade
está um pouco usado, meio calejado,

muito machucado e que teima em
alimentar sonhos e cultivar ilusões.

Um pouco inconsequente que nunca
desiste de acreditar nas pessoas...

(Ricardo Labatt, 1959-)

O coração é um dos símbolos mais universais que se co-
nhece. Uma das mais antigas representações do coração data
de 1.200 a.C. É um vaso da cultura olmeca, do México, que
provavelmente era usado nos sacrifícios humanos. A peça
tem o formato de coração, com os três vasos originando-se
em sua base3 (Figura 1).

Figura 1. Vaso da cultura olmeca em forma de
coração (1.200 a. C.).3
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Os egípcios acreditavam que o coração era importante não
apenas nesta vida, mas também na vida além da morte. Para
esse povo, o coração era fonte da vida, de onde provinham as
boas e as más ações. Durante o processo de mumificação, o
coração era o único órgão preservado, pois os egípcios acre-
ditavam que, após a morte, haveria um julgamento da vida,
narrado em uma coletânea de escritos intitulada “Livro dos
Mortos”. Diante da deusa Maat, que representava a justiça e a
verdade, o coração do morto seria pesado. De acordo com os
egípcios antigos, o homem valeria mais por suas ações em vida
que por sua riqueza e posição social. As ações do falecido
eram pesadas contra a pluma da deusa Maat. Se o coração
fosse tão leve quanto a pluma era considerado sem culpa e o
morto ganharia a vida eterna ao lado do deus-sol, Osíris. Se
fosse mais pesado que a pluma, era considerado carregado de
culpa e o morto era entregue como alimento ao terrível deus
Am-Rit e não poderia desfrutar da vida eterna3,4 (Figura 2).

Na Grécia antiga (V a.C.), debates ocorreram sobre a lo-
calização da alma. Hipócrates, o pai da medicina, defendia
que a alma se encontrava na cabeça. Para o filósofo Platão, a
alma imortal estaria na cabeça, sede das ideias, mas a alma
mortal, sede dos sentimentos, estaria no coração. Já os dese-
jos sensuais seriam provenientes do fígado. Cabe a Aristó-
teles a ideia que permanece até os dias atuais: a alma é uma
só, imortal, e se encontra no coração dos homens; é a sede do
ser humano, fonte de calor e vida.4,5

A mesma perspectiva cardiocêntrica está presente em
poemas épicos, líricos e trágicos, que ilustram o coração,
kardia, em grego, como fonte da inteligência, das paixões e
dos pensamentos, lugar de encontro com os deuses e lugar
de inspiração divina.6

As escrituras bíblicas apresentam mais de mil referên-
cias ao coração, tanto como princípio da vida corporal quanto
centro da vida espiritual e moral.4,6 Javé, Deus dos hebreus,
assim fala pela boca do profeta Jeremias: “Eu pus minha
lei nas suas entranhas e eu as escrevi sobre seus corações
(p. 2)”.6 Jesus declara: “Aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração (p. 266)”.4 O coração, leb em hebraico, é
também sede da sabedoria, da memória, da vontade, das
disposições da alma (sejam elas boas ou más), das paixões e
dos sentimentos, dos desejos, e da consciência. É pelo co-
ração que Deus fala e instrui cada homem, local privilegiado
escolhido por Deus para fazer sua morada.6

O Cristianismo contribuiu para uma nova concepção sim-
bólica do coração a partir do culto ao Sagrado Coração de
Jesus, relacionado ao calvário e ao trespasse do tórax de
Cristo na cruz, de onde imediatamente jorrou água e sangue.
O coração de Jesus tornou-se então símbolo de bondade e de
caridade cristãs.3

Por volta do século III, Santo Agostinho interpretou que
a Igreja nasce do coração de Jesus, a água significando o
batismo e o sangue, o sacramento da eucaristia.4 Dividiu o

amor em dois tipos: o amor a Deus e o
amor material. Santo Agostinho pregou
o primeiro tipo e fez do coração o sím-
bolo desse sentimento, por estar asso-
ciado à alma. Para esse autor, e nesse
contexto, o símbolo do amor exclui o
sexo e prioriza a alma.5

Entretanto, o amor profano e sen-
sual, dos enamorados, também adotou
o coração como símbolo máximo para
representar-se nos romances de cava-
laria, nas trovas medievais e, poste-
riormente, na literatura romântica.5 Do
coração flechado dos apaixonados ao
coração partido pela perda do amor, o
coração segue até os dias atuais inspi-
rando músicas, poemas, pinturas, fil-
mes e declarações de amor.

As representações simbólicas do
coração continuam presentes em ex-
pressões linguísticas para expressar
diversos estados emocionais: coração
de ouro ou de pedra, leve ou pesado,Figura 2. Papiro do “Livro dos Mortos”, do Antigo Egito (1.250 a.C.).3
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saltitante ou emudecido, ferido ou curado, flechado, quebra-
do, machucado, ensanguentado...

Atualmente observam-se representações do coração em
objetos, joias, propagandas, biscoitos, slogans, peças ínti-
mas de roupas. Tornou-se um símbolo por demais gasto, a
ponto de alguns grandes escritores dos séculos XIX e XX,
como Balzac, Andre Gide e Proust, recusarem-se a usá-lo por
associá-lo a imagens vulgares e sentimentais. Reproduzido à
exaustão pela mídia, o coração tornou-se o símbolo comercial
mais utilizado para estimular as vendas do Dia dos Namora-
dos5 (Figura 3).

A ETIMOLOGIA DA PALAVRA “CORAÇÃO”

Para o anatomista Di Dio (apud Scheinberg5), o coração
assumiu papel primordial em diferentes culturas por ser o
único órgão que se pode ouvir e sentir pulsar. Os batimentos
cardíacos são considerados sinais elementares de vida. A
palavra coração deriva do grego kardia e do latim cor. Acre-
dita-se que originalmente a palavra coração derive do termo
sânscrito hrid, que significa saltador. Entre os ianomâmis, ele
se chama tikytikymu, uma referência clara ao ritmo sonoro.5

Em português, como prefixo ou como sufixo, a palavra
coração aparece associada a diversas ações humanas: saber
de cor é um saber proveniente do coração; recordar é lembrar
com o coração; ter coragem é enfrentar as dificuldades da
vida com o coração; concordar, discordar, ser misericordioso
são ações mediadas pelo coração.4

OS AVANÇOS DA MEDICINA E O DESTRONAMENTO

DO CORAÇÃO

Apesar de o coração ter reinado soberano como símbolo
e sede do espírito e da vida humana, as representações sobre
ele também passaram por descrédito. Aos poucos, a partir do
século VI a.C., começou a ser destronado. Na Grécia antiga,
por exemplo, o termo kardia começou a ser substituído por
outros como nous ou psyché, que se tornaram os termos la-
tinos mens (mente) e anima (alma). A palavra kardia conti-
nuou a ser usada, principalmente na poesia, para significar o
conteúdo mais subjetivo e existencial do ser humano (senti-
mentos e ações), enquanto na linguagem filosófica alma e
mente passaram a ser os termos mais usados7 (Figura 4).

De acordo com o historiador Gallian7, Platão pode ter sido
o primeiro a “destituir” o coração de sua hegemonia, pois o
espírito grego da época visava a distinguir, definir e classifi-
car ideias e conceitos de forma mais precisa. Platão começa
por localizar a alma humana, em sua dimensão intelectual e
imortal, na cabeça. A cabeça apresenta-se como a extremida-
de mais próxima do mundo celeste, identificado como o mun-
do das ideias, lugar onde o homem experimenta a ação de
pensar, atividade superior por excelência para os gregos e
definidora da essência humana. Ao coração Platão associou
o princípio dos sentimentos e paixões, “alma sensitiva” ou
“emocional”.

Foi o início de uma proposta de ruptura em relação às
concepções arcaicas que havia sobre o coração humano. Não
que as concepções mais tradicionais – coração como sede
central do espírito e da vida humana – não tenham desapare-
cido completamente. Tanto no campo filosófico como no cam-

Figura 3. Diversas representações do coração em cartões do
Dia dos Namorados.8

Figura 4. Mudanças na representação do coração, à medida
que foi aumentando o conhecimento sobre ele.5
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po médico, que começava a se desenvolver a partir da filo-
sofia da physis humana, surgiram variações sobre as con-
cepções do coração como órgão físico e psíquico.6,7

Se, por um lado, no campo simbólico, o coração ganhava
representações cada vez mais ricas, no campo estritamente
anatômico o conhecimento sobre o coração evoluiu devagar.

No conjunto de textos atribuídos a Hipócrates (“Corpus
Hippocraticum”), por exemplo, são encontradas tanto afir-
mações de que o cérebro é a sede da inteligência e da alma
como afirmações de que a inteligência é inerente ao ventrícu-
lo esquerdo do coração, que comanda toda a alma.7

Galeno (129-199 d.C.), famoso médico e filósofo romano,
descreveu as atividades do coração, das artérias e das veias
a partir da dissecação de macacos, por ser proibida, em sua
época, a dissecação de corpos humanos. Suas teorias in-
fluenciaram a ciência médica ocidental por mais de um milê-
nio. Entretanto, Galeno desconhecia o papel do coração como
bomba propulsora da circulação sanguínea. Em seus dese-
nhos, o coração aparece no formato cônico.5,7

Os estudos de Galeno sobre o coração só foram supera-
dos pelas descobertas do médico inglês William Harvey (1578-
1657), que conseguiu descrever com precisão a circulação
sanguínea e a anatomia e fisiologia do coração. Harvey, de
acordo com Gallian7, “através de seu estudo rigoroso e extre-
mamente metódico estabelece as verdadeiras bases que per-
mitirão, um pouco mais adiante, ao ‘espírito moderno’, trans-
formar o coração numa ‘bomba biomecânica’, responsável
pelo sistema circulatório, imbuído de uma responsabilidade
vital no esquema fisiológico dos animais superiores, mas to-
talmente ‘esvaziado’ de conteúdo psicológico ou moral, tal
como a ciência o define hoje”.

A partir daí, estavam estabelecidas as bases fundadoras
da separação radical entre o coração anatômico e o coração
simbólico, e o órgão passou a ser desvinculado de seu sim-
bolismo, no contexto estritamente científico.

O CORAÇÃO DO CARDIOPATA:
(RE)ENCONTRO DA ANATOMIA COM O SIMBÓLICO?

A filósofa americana Susan Sontag considera que as doen-
ças podem assumir diferentes significados a partir do contex-
to sócio-histórico-cultural.9 A autora examina não a doença
em si mas a doença como metáfora usada para explicar o por-
quê da doença e da morte. Doenças tais como a Aids e o
câncer assumiram na sociedade ocidental o valor de tabu. A
Aids está geralmente associada com desvios e transgressões
morais e seus portadores estão condenados ao preconceito.
Em relação ao câncer, o temor da doença faz com que até a pro-
núncia da palavra câncer seja evitada, mente-se ao doente

não só porque a doença é tida como uma sentença de morte,
mas porque é considerada um mau presságio. Ainda de acor-
do com essa autora9, curiosamente, em relação à cardiopatia,
apesar dos riscos de morte envolvidos, não há pudores ou
vergonha em relação à doença. Seu portador não precisa
mentir sobre seu infarto cardíaco. Há até aqueles que se ga-
bam do número de safenas que fizeram.

Embora não se observem tabus em relação à doença car-
díaca, seu portador é claramente afetado pela tradicional car-
ga simbólica associada ao coração como sede do espírito e
da vida humana.

Passa-se a vida ouvindo que “em coração não se mexe”10,
o que pode dificultar a aceitação de um procedimento cardía-
co necessário, principalmente entre pacientes com baixo grau
de instrução educacional. Questionamentos sobre possíveis
interferências da cirurgia cardíaca na personalidade também
são comuns: Será que voltarei a ser o mesmo? Como conse-
guirei enfrentar as dificuldades da vida com um coração frá-
gil? Ficarei mais sensível, mais choroso?

A doença cardíaca faz aflorar as representações singula-
res relacionadas ao órgão: “Quando descobri que tinha pro-
blemas cardíacos tive a sensação de que era uma máquina
estragada e que tinha chegado tarde ao mecânico”10. Se o
coração é visto como centro da vida, sofrer do coração é
como ter, a partir de agora, uma vida estragada, que não serve
para mais nada. Surgem sentimentos de impotência diante da
vida e culpa por não ter se cuidado melhor.

A cardiopatia é geralmente acompanhada de intensa an-
gústia por ser o coração o órgão que representa a vida. Dúvi-
das em relação ao diagnóstico, sensação de fragilidade e de-
samparo, medo de ficar só e de morrer dormindo são frequen-
tes: “... às vezes você fica indeciso: será que é isso mesmo?...
eu sou um cara tão forte... de eu estar doente do coração...
acho que ninguém aceita” ou “acho que todo mundo sente,
acho que todo mundo fica [aflito]. É uma doença que está
tratando aquele que mexe com tudo que é o seu coração...”.11

Algumas representações simbólicas do coração podem di-
ficultar a incorporação do coração transplantado. Em um es-
tudo realizado pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia,
de São Paulo (SP)12, pacientes candidatos ao transplante car-
díaco verbalizaram os seguintes temores referentes ao doador/
enxerto ou ao procedimento: medo de transformar-se em outra
pessoa; medo de adquirir deformidades físicas; sentimento de
estranheza pelo fato de vir a se submeter a um tratamento antina-
tural; medo de mudar de sexo (virar mulher ou travesti caso o
doador fosse mulher ou travesti); contrair uma dívida impa-
gável; converter-se em abutre, esperando que alguém morra.

No pós-transplante, as seguintes questões foram obser-
vadas: culpa por alguém ter morrido para doar o coração e
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salvar-lhe a vida; temor de ser perseguido pelo espírito do
doador; culpa relacionada à pessoa doadora e aos familiares.

Do estudo pode-se concluir que há uma enorme diferen-
ça entre a tarefa de se incorporar o enxerto e a de se incorpo-
rar psicologicamente o órgão, pois esta última envolve to-
das as representações do coração presentes na vida e na
cultura do receptor. Tal diferença pode perturbar todo o pro-
cesso de adaptação do paciente e seus familiares a sua nova
condição.

SÍNDROME DO CORAÇÃO PARTIDO OU

SÍNDROME DE TAKOTSUBO

Relatada pela primeira vez no Japão, a síndrome recebeu
o nome de cardiomiopatia de takotsubo. Apresenta quadro
clínico caracterizado por disfunção transitória do ventrícu-
lo esquerdo com dor torácica, alterações eletrocardiográ-
ficas e liberação discreta de enzimas, mimetizando infarto
agudo do miocárdio. A ventriculografia esquerda demons-
tra balonamento apical com hipercinesia do segmento basal
do ventrículo, o que faz lembrar um halteres ou takotsubo
(armadilha utilizada no Japão para pegar polvo).13

Até o momento foram relatados 200 casos na literatura. A
síndrome tem a peculiaridade de acometer principalmente
mulheres na faixa de idade entre 60 e 75 anos (95% dos casos)
e o fator desencadeante frequentemente aponta para diferen-
tes episódios de estresse intenso (perda de entes queridos,
abuso psicológico doméstico, prejuízos financeiros). As ma-
nifestações da doença são semelhantes às de um infarto agu-
do do miocárdio e sua evolução costuma ser boa e, geralmen-
te, de curta duração, com a recuperação das alterações regis-
tradas no início da doença.4,13

A síndrome do coração partido é o paradigma do (re)en-
contro entre a representação simbólica do coração e o órgão
anatômico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com De Marco14, cada vez mais tem sido discu-
tida a questão do fator humano ante o perigo de uma desu-
manização da assistência oriunda de uma evolução unilateral
do conhecimento. A medicina teve um impulso considerável
a partir da adesão à experimentação e à adoção do modelo
biomédico. Isso trouxe muito progresso, mas colocou um pro-
blema: o que fazer com a psique? O que fazer com o espírito/
alma? Para o cientista e/ou profissional da saúde orientado a
partir da perspectiva exclusivamente biomédica, a psique
pode tornar-se um estorvo, uma intromissão indesejada, que
atrapalha investigações e intervenções. Seria muito confor-
tador para esse cientista e/ou profissional se o ser humano

pudesse ser reduzido às mesmas leis do mundo inanimado, e
pudesse deixar de fora todas as representações que a saúde
e a doença carregam.

Desde o alvorecer do pensamento filosófico ocidental,
coração e cérebro disputam a hegemonia. O coração durante
muito tempo ganhou a disputa. A partir da época moderna,
houve uma virada radical em prol do racionalismo técnico-
científico e do cerebrocentrismo.7

O resgate da história do coração e de sua dimensão sim-
bólica pode ajudar os profissionais da saúde a repensarem a
visão da doença e da prática assistencial em cardiologia. Le-
var em consideração as representações simbólicas dos pa-
cientes cardiopatas sobre o coração e a doença ajuda a rela-
tivizar nossos conhecimentos e a resgatar a dimensão huma-
na da tarefa assistencial em saúde.

De acordo com Gallian7, “numa época em que a ‘cerebri-
zação’ do homem tem atingido extremos impressionantes,
inclusive com graves e sérias consequências éticas e existen-
ciais, recordar um pouco da história do coração humano, em
uma dimensão que vai além do seu caráter biomecânico, não
deixa de ser também um saudável exercício de humanização;
um convite de reencontro para nós, homens modernos ou
‘pós-modernos’, com conteúdos, imagens e concepções mais
‘arcaicas’, ‘primitivas’, ‘difusas’ e ‘indefinidas’, mas que afi-
nal não deixam de ser nossas também...”.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses re-
lacionado a este artigo.
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KNOWLEDGE ABOUT SODIUM AND THE PREVALENCE OF

PROCESSED FOOD CONSUMPTION BY HYPERTENSIVE PATIENTS

This study evaluated the knowledge about sodium and the
prevalence of processed food consumption by hypertensive
patients. It was a cross-sectional study of 1,288 individuals.
Patients were interviewed about the history of hypertension
and the habit of consuming processed foods. We used des-
criptive statistics. Among the assessed patients, 29.5% were
followed for hypertension control between 5 and 10 years,
38% were taking only one medication at baseline, towering
over the years to 28.8% and 20.1% making use of two and
three drugs, respectively, 92% could not differentiate table
salt from sodium, 54.4% have heard that high intakes of sodium
can increase blood pressure, 64.4% were  the ones in charge
of the grocery shopping for the family, 72.7% did not read the
labels to check the amount of sodium, 78.9% participated in
the choice of foods to be prepared and 73.8% prepared  meals,
91.4% did not use salt shakers, 90.1% did not eat salted meats,
19.4% consumed sausages, 12.7% grocery foods, 18% canned
food and 6.3% fast food, twice a week, 13.1% cheese, 20.4%
processed seasonings, 10.6% soda and 67.2% breads and
biscuits every day. The poor knowledge about hypertension
and diet makes the treatment more difficult to control hyper-
tension. Teach patients how to identify, by reading labels,
foods that should be avoided due to the high content of so-
dium as well as how to change eating habits including fresh
foods to their diets can significantly contribute to the treat-
ment and the control of high blood pressure.

Descriptors: Hypertension. Sodium chloride, dietary. Indus-
trialized foods. Prevalence.

Este estudo avaliou o conhecimento sobre sódio e a preva-
lência do consumo de alimentos industrializados por hiper-
tensos, caracterizando-se como um estudo transversal, com
1.288 indivíduos A coleta de dados foi realizada pela equipe
de nutrição do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de
São Paulo (SP). Os pacientes foram entrevistados sobre his-
tórico de hipertensão arterial e hábito do consumo de alimen-
tos industrializados. Utilizou-se estatística descritiva. Dos pa-
cientes avaliados, 29,5% eram acompanhados para controle
de hipertensão entre 5 e 10 anos; 38% tomavam apenas um
medicamento no início do tratamento, elevando-se com o
passar dos anos para 28,8% e 20,1% fazendo uso de dois e
três medicamentos, respectivamente; 92% não sabiam diferen-
ciar o sal de cozinha do elemento sódio; 54,4% já tinham
ouvido falar que o consumo elevado de sódio pode aumentar
a pressão arterial; 64,4% eram responsáveis pela compra dos
alimentos da casa; 72,7% não liam os rótulos para verificar a
quantidade de sódio; 78,9% participavam da escolha dos ali-
mentos a serem preparados; 73,8% preparavam os alimentos;
91,4% não utilizavam saleiro; 90,1% não consumiam carnes
salgadas; 19,4% consumiam embutidos, 12,7%, produtos de
mercearia, 18%, enlatados ou conservas, 6,3%, lanches tipo
fast food duas vezes por semana, 13,1%, queijos, 20,4%, tem-
peros prontos, 10,6%, refrigerantes, e 67,2%, biscoitos e pães
diariamente. O baixo conhecimento dos hipertensos sobre a
doença e a alimentação dificulta o tratamento para controle
da hipertensão arterial. A adoção de medidas informativas,
como ensinar os pacientes a identificar, pela leitura dos rótu-
los, aqueles alimentos que devem ser evitados pelo teor ele-
vado de sódio e estimular a modificação do hábito alimentar
para a inclusão de alimentos naturais, pode contribuir significa-
tivamente para o tratamento e o controle da hipertensão.
Descritores: Hipertensão. Cloreto de sódio na dieta. Alimen-
tos industrializados. Prevalência.
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A hipertensão arterial é considerada problema de saúde
pública de elevada prevalência mundial e fator primá-
rio para o desenvolvimento de doenças cardiovas-

culares, como insuficiência cardíaca, infarto agudo do mio-
cárdio e doença isquêmica do coração.1 No Brasil, os dados
divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que a incidên-
cia de hipertensão na população acompanha as elevadas ta-
xas mundiais, chegando a acometer cerca de 20% a 45% da
população adulta.2,3 Estudos têm procurado investigar as pos-
síveis causas que justifiquem tão elevada prevalência, ligan-
do-as a história familiar, idade, sedentarismo, tabagismo, raça,
gênero, peso e dieta.4-6 Dentre os fatores dietéticos relacio-
nados ao aumento da pressão arterial, o consumo elevado de
sódio em quantidades superiores aos limites estabelecidos
pelas diretrizes brasileiras e internacionais é o principal agen-
te. Estudos de investigação do consumo de sódio em popu-
lações hipertensas têm evidenciado que o padrão alimentar
dos pacientes está abaixo do recomendado para uma alimen-
tação saudável. Embora muitos indivíduos hipertensos afir-
mem consumir dieta hipossódica, nota-se, pela investigação
do padrão alimentar, elevado consumo de alimentos de alto
teor de sódio e acréscimo de grandes quantidades de sal de
cozinha para o preparo dos alimentos, elevando o consumo
total de sódio em quantidades de duas a três vezes o reco-
mendado pelas diretrizes.7,8 A recomendação para a redução
do consumo de sódio é comprovada por estudos que de-
monstraram relação direta entre consumo de sódio e evolu-
ção das doenças cardiovasculares, bem como as evidências
da associação de dieta hipossódica com outras medidas não-
farmacológicas no controle da hipertensão arterial.9,10 Entre-
tanto, nota-se que entre os hipertensos a falta de conheci-
mento sobre a doença, os medicamentos e os alimentos que
podem interferir na eficácia do tratamento ainda se faz pre-
sente. Dessa forma, pela relevância do tema, este estudo in-
vestigou o conhecimento sobre sódio e a prevalência do con-
sumo de alimentos industrializados por hipertensos em
acompanhamento ambulatorial de um instituto de cardio-
logia de São Paulo (SP).

MÉTODO

Estudo transversal, com coleta de dados primários de
1.288 indivíduos que aceitaram participar da pesquisa.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado ques-
tionário pré-testado e pré-codificado, contendo questões
fechadas sobre histórico de hipertensão arterial e hábito
de consumo de alimentos industrializados. A coleta de
dados foi realizada pela equipe de nutrição do Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia. Todos os integrantes da

equipe receberam treinamento específico para executar os
procedimentos de entrevista. Utilizou-se estatística descriti-
va executada pelo programa SPSS. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética da instituição.

RESULTADOS

Dos pacientes avaliados, 42% eram do gênero masculino
e 58%, do gênero feminino. A Figura 1 demonstra que os
indivíduos avaliados, em sua maioria, eram acompanhados
em ambulatório para controle de hipertensão entre 5 e 10 anos
(29,5%). Quando questionados sobre o número de anti-hi-
pertensivos que faziam uso no início do tratamento, 38% de-
clararam tomar apenas um medicamento. Entretanto, obser-
vou-se que esse porcentual se elevou, com o passar dos anos,
para 28,8% usando dois medicamentos e 20,1% usando três
medicamentos. Houve queda do porcentual (32,3%) dos que
se mantiveram com apenas um medicamento (Figura 2).

Na avaliação do conhecimento sobre os agentes alimen-
tares que poderiam elevar a pressão arterial, embora acom-
panhados há anos em consultas periódicas, 92% declararam
não saber a diferença entre o sal de cozinha e o elemento

Figura 1. Distribuição dos pacientes segundo o tempo de
tratamento para hipertensão arterial.

Figura 2. Distribuição do número de anti-hipertensivos adminis-
trados aos pacientes do início do tratamento à atualidade.



12

Romualdo M et al./Conhecimento sobre sódio e a prevalência do consumo de alimentos industrializados por hipertensos
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(4 Supl A):10-3

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Supl A — Vol. 20 — N
o

 4 — Out-Nov-Dez — 2010

sódio. No entanto, 54,4% afirmaram já ter ouvido falar que o
consumo elevado do sódio presente nos alimentos indus-
trializados pode aumentar a pressão arterial, 53,2% responde-
ram não saber se o sódio apresenta ou não sabor e 16% afir-
maram que apresenta sabor salgado.

Em relação a compra, consumo e preparo de alimentos
industrializados na casa do hipertenso, observou-se que
64,4% dos pacientes eram os próprios responsáveis pela com-
pra dos alimentos para a casa. Entretanto, 72,7% afirmaram
não se preocupar em ler o rótulo dos alimentos para verificar
a quantidade de sódio presente por porção (Figura 3). Obser-
vou-se que 78,9% participavam da escolha dos alimentos a
serem preparados, 73,8% preparavam os alimentos e 91,4%
não tinha o hábito de utilizar o saleiro durante as refeições.

A Tabela 1 apresenta a prevalência do consumo de ali-
mentos industrializados citados de maior frequência semanal
pelos hipertensos avaliados. Observa-se que o cuidado maior
é em relação às carnes salgadas, pois 90,1% não tinham o
hábito de consumi-las. No entanto, o consumo semanal de
outros alimentos ricos em sódio foi notado: 19,4% dos ava-
liados consumiam embutidos; 12,7%, produtos de mercearia;
18%, enlatados ou conservas; e 6,3%, lanches tipo fast food
duas vezes por semana. A frequência diária foi identificada em
13,1% dos pacientes consumindo queijos, em 20,4%, temperos
prontos, em 10,6%, refrigerantes, e em 67,2%, biscoitos e pães.

DISCUSSÃO

A restrição ao consumo de sal de cozinha e de alimentos
industrializados e o uso contínuo de anti-hipertensivo oral é
a conduta frequentemente adotada para o controle da hiper-
tensão arterial.9 A maioria dos hipertensos avaliados estava
em acompanhamento ambulatorial para controle da pressão
arterial há mais de 5 anos (29,5%), notando-se, com o avançar
dos anos, elevação do número de anti-hipertensivos em uso.

Atualmente, 20,1% dos pacientes usam três medicamentos
para controle da hipertensão, porcentual que era de apenas
5,2% quando comparado com o início do tratamento anos
atrás. Por outro lado, estudos têm demonstrado que medidas
não-farmacológicas, como alimentação adequada, são fun-
damentais e integrantes do tratamento da hipertensão.10-12

Contudo, nota-se que, entre os pacientes avaliados, o nível
de conhecimento sobre o consumo de alimentos que podem
dificultar o controle da pressão ainda é muito baixo, conforme
mencionado no item “Resultados”. A maioria dos pacientes é
responsável pela compra, pela escolha e pelo preparo dos
alimentos, dos quais 72,7% reconhecem não se preocupar em
ler o rótulo dos alimentos para verificar a quantidade de sódio
presente por porção. A informação que a maioria tem, e que
coloca em prática, parece ser a de que o sal de cozinha é
prejudicial para a pressão arterial, evidenciado pelo fato de
91,4% não utilizarem o saleiro durante as refeições. Entretan-
to, desconhecem que o sal de cozinha é o cloreto de sódio e
que o elemento sódio é o responsável pela elevação da pres-
são arterial. O sódio não se encontra somente no sal, mas é
utilizado nos alimentos industrializados como conservador
alimentar, e, diferentemente do sal de cozinha, não apresenta
sabor salgado, podendo também estar presente, entre outros,
em alimentos doces, diet e light.

CONCLUSÃO

O baixo conhecimento dos hipertensos sobre as medidas
não-farmacológicas, como a alimentação, discutidas neste
trabalho, dificulta o tratamento para o controle da hiperten-
são arterial. O uso isolado de medicação anti-hipertensiva
sem a mudança do hábito alimentar pode não ser suficiente
para manter os níveis pressóricos sob controle, levando ao
aumento da dose ou do número de medicamentos ao longo
dos anos. A adoção de medidas informativas, como ensinar
os pacientes a identificar, pela leitura dos rótulos, aqueles
alimentos que devem ser evitados pelo teor elevado de sódio
e estimular a modificação do hábito alimentar para a inclusão
de alimentos naturais, pode contribuir significativamente para
o tratamento e o controle da hipertensão.
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A síndrome de Stickler é uma doença autossômica dominan-
te, caracterizada por anomalias orofaciais, oculares, esqueléti-
cas, auditivas e cardíacas, provocada por mutação em um gene
associado à produção de colágeno, com ocorrência de 1 para
20 mil pessoas. As manifestações craniofaciais verificadas
em seus portadores são relevantes à prática odontológica,
pois podem evidenciar alterações dentais, oclusais, perfis fa-
ciais anômalos e micrognatia. As cardiopatias apresentadas
nessa síndrome podem acometer os endotélios valvar e mural,
representando risco potencial de desenvolvimento de endo-
cardite infecciosa, no caso de exposição a bacteremia. Foi
encaminhado, para tratamento odontológico, um paciente com
síndrome de Stickler, diagnóstico cardiológico de defeito do
septo atrioventricular de forma parcial e significativa insuficiên-
cia da valva atrioventricular esquerda, déficits auditivo e visual,
retardo mental, alterações no perfil postural e antecedentes
de quatro familiares com diagnóstico de síndrome de Stickler.
Ao exame intraoral foi observado acentuado acúmulo de resí-
duos alimentares, cálculo e placa bacteriana, atribuídos aos
déficits visual e motor e à ausência de orientações de higiene
oral prévias. Foi realizada profilaxia antibiótica, incluindo raspa-
gem periodontal tanto subgengival como supragengival e pro-
filaxia dental. As manifestações clínicas da síndrome de Stickler
representam interesse para a atuação do cirurgião-dentista,
pois direcionam tratamentos odontológicos específicos e a
utilização ou não de profilaxia antibiótica. A análise do con-
texto social do paciente é fundamental para uma abordagem
eficiente, contribuindo para aderência às medidas terapêuti-
cas. Dessa forma, orientação de higiene oral de forma lúdica e
compreensível ao paciente se faz necessária para manuten-

THE STICKLER SYNDROME AND ODONTOLOGICAL IMPLICATIONS:
CASE REPORT

The Stickler syndrome is an autosomal dominant disorder cha-
racterized by orofacial anomalies, ocular, skeletal, auditory and
cardiac defects, caused by a mutation in a gene associated
with the production of collagen and its occurrence in the po-
pulation is 1 to 20,000. The craniofacial manifestations observed
in patients with Stickler syndrome are relevant to dental practice,
because alterations may show dental, occlusal, facial anomalies
and micrognathia profiles. The heart disease shown at the
Stickler syndrome may affect mural and valvar endothelium,
which represents potential risk for endocarditis development,
in case of exposure to bacteremia. A patient with Stickler syn-
drome was referred for dental treatment, with diagnosis of partial
defect in atrio-ventricular septum, significant left atrioventri-
cular valve failure, auditory and visual deficits, mental retar-
dation, alterations in posture, and hereditary antecedents of
four family members diagnosed with Stickler syndrome. In-
traoral examination showed marked accumulation of food re-
sidues, plaque and calculus, possibly attributed to visual and
motor deficits, and the lack of prior oral hygiene orientation.
Dental treatment was performed under the administration of
antibiotic prophylaxis, including non-surgical periodontal the-
rapy as well as sub and supra gingival dental prophylaxis. Cli-
nical manifestations of Stickler syndrome represent interest for
the dentist because they organize specific dental treatment and
the use of antibiotic prophylaxis or not. The analysis of the
patient’s social context is crucial in order to perform an efficient
approach, contributing to the adhesion of therapeutic measures
employed. Thus, oral hygiene care in a simple and understan-
dable style to the patient profile is required for the maintenance
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A síndrome de Stickler, também denominada artro-oftal-
mopatia hereditária, síndrome de Marshall-Stickler ou
síndrome de Wagner-Stickler, é uma doença autossô-

mica dominante, com expressão variável, caracterizada por
anomalias orofaciais, oculares, esqueléticas e auditivas.1,2 É pro-
vocada pela mutação de um gene associado à produção do co-
lágeno. A ocorrência na população é de 1 para 20 mil pessoas.

Stickler et al.2, em 1965, descreveram a primeira família
com síndrome de Stickler e observaram vários casos de miopia
progressiva com início na primeira década de vida que resulta-
ram em descolamento de retina e cegueira. As pessoas adul-
tas exibiam também alterações degenerativas em várias articu-
lações, com desenvolvimento epifisário anormal. Essa caracte-
rística foi denominada artro-oftalmopatia progressiva heredi-
tária. Em 1967, Stickler et al.2,3 documentaram perda auditiva
neurossensorial em dois membros da família original.

Atualmente a síndrome de Stickler é classificada em três
tipos, de acordo com o gene em que ocorre a mutação: tipo I,
por mutação no gene COL2A11,4; tipo II, por mutação no gene
COL11A1; e tipo III, por mutação no gene COL11A25,6.

Várias são as alterações clínicas da síndrome de Stickler,
dentre as quais: problemas cardíacos e faciais, perda auditi-
va, além de alterações orais e ósseas.7,8 Em relação às altera-
ções oculares, a síndrome de Stickler tipo I caracteriza-se por
apresentar descolamento de retina, cegueira, glaucoma, catara-
ta, alterações vítreas e alta miopia. A síndrome de Stickler tipo
II também pode apresentar descolamento de retina, catarata e
glaucoma, além de miopia antes dos 6 anos de idade, degenera-
ção vítrea e atrofia difusa do epitélio pigmentar da retina,
dentre outros problemas. Já a síndrome de Stickler tipo III
não está relacionada a achados oculares.9

A síndrome de Stickler tipo II, também conhecida como sín-
drome de Stickler vítreo tipo 2, tem como marca principal uma
anormalidade da arquitetura vítrea, sendo essa alteração um dos
pré-requisitos para o diagnóstico, além de miopia congênita de
alto grau não-progressiva. Em se tratando de achados sistêmi-
cos, as pessoas com síndrome de Stickler tipo II caracterizam-se
por apresentar micrognatia, perda auditiva neurossensorial, al-
terações orais, nasais e faciais, dedos longos, hipermobilidade
das articulações, e artropatia após a terceira década de vida.9

As manifestações clínicas da síndrome de Stickler decor-
rem de uma displasia autossômica dominante do tecido
conjuntivo. Os quatro sistemas mais frequentemente afeta-

dos são: craniofacial, esquelético, ocular e auditivo.10

A aparência facial de síndrome de Stickler consiste em
perfil facial achatado, com hipoplasia da face média ou mandi-
bular, olhos proeminentes ou hipertelorismo ocular, pregas
epicânticas, grave hipoplasia de septo nasal, nariz pequeno e
filtro longo, e depressão da ponte nasal.10

A micrognatia é um achado frequente, pode estar associa-
da a glossoptose, causando a sequência de Robin (microgna-
tia, glossoptose e fissura de palato), e tem sido considerada
importante sinal clínico para o diagnóstico da síndrome de
Stickler. A sequência de Robin, clinicamente definida por obs-
trução das vias aéreas superiores e dificuldades alimentares,
pode apresentar desde leves dificuldades respiratórias e ali-
mentares até graves crises de asfixia, que podem levar ao
óbito se não houver rápida intervenção médica.10

As anomalias esqueléticas da síndrome de Stickler incluem
desenvolvimento anormal das superfícies articulares, dege-
neração articular prematura e hiperextensibilidade articular.
Cotovelos, pulsos, quadris, joelhos e tornozelos são frequen-
temente afetados. O crescimento costuma ser normal, embora
alguns pacientes apresentem alturas abaixo do percentil.2

Com relação às anomalias oculares, a miopia, geralmente
congênita, é de alto grau, variando de 8 a 18 graus.2 Catarata
cortical pode ocorrer em indivíduos relativamente jovens. Em
alguns casos, a catarata pode ser secundária ao descolamen-
to de retina e cerca de um terço dos indivíduos apresenta
glaucoma e hipertensão ocular.2,10

A perda auditiva é outro achado da síndrome de Stickler,
podendo ser neurossensorial, condutiva e mista. A causa da
perda auditiva parece ser um déficit neurossensorial primário
associado a alteração do epitélio pigmentar da orelha interna,
similar às alterações do epitélio pigmentar da retina. Outro
fator possível seria a anormalidade do colágeno, que é o maior
componente do tecido conjuntivo da orelha interna.10

As alterações cardíacas descritas compreendem prolapso
da valva mitral, pectus excavatum, arritmias, pericardites,
obstruções cardíacas, inflamações cardíacas e anormalida-
des cardíacas, entre outras.7

O diagnóstico é baseado no reconhecimento das caracte-
rísticas clínicas da síndrome de Stickler. Atualmente, o núme-
ro de genes envolvidos e a complexidade e a extensão das se-
quências gênicas não são verificados em testes genéticos de
rotina. Geralmente o diagnóstico ocorre pelo exame físico,

ção da saúde oral, além do caráter de responsabilização e
independência quanto aos cuidados de sua higiene pessoal.
Descritores: Síndrome de Stickler. Mutação genética. Saúde
bucal. Anormalidades maxilofaciais.

of oral health as well as the accountability and independence
in personal hygiene care for these patients.
Descriptors: Stickler syndrome. Mutagenesis. Oral health.
Maxillofacial abnormalities.
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com a investigação das características apresentadas. A síndro-
me de Stickler é considerada diagnóstico em neonatos que
apresentam a tríade de micrognatia, fissura palatal e glossop-
tose, conhecida como sinal de Robin. A miopia grave em jo-
vens é considerada possível sintoma da síndrome de Stickler.
O processo diagnóstico deve considerar também o histórico
familiar, sendo aspecto relevante a presença de membros da
família com fissura palatal, miopia grave, surdez ou displasia
espondiloepifisária. O exame oftalmológico é necessário para
a determinação de anormalidades vítreas.11

Esses pacientes são, muitas vezes, confundidos com a
síndrome de Marfan, na qual o cristalino também se encontra
subluxado. A distinção é feita levando-se em conta o local da
subluxação, superolateralmente na maioria dos pacientes com
síndrome de Marfan. Toda miopia em criança deve ser acom-
panhada com muito cuidado, sempre pesquisando alterações
sistêmicas, já que muitas são as síndromes genéticas que cur-
sam com miopia congênita, como síndrome de Down, síndro-
me de Marfan, homocistinúria, síndrome de Ehlers-Danlos,
síndrome de Stickler, síndrome de Pierre-Robin, síndrome de
Prader-Willi e síndrome de Noonan, entre outras.9

O tratamento deve ser iniciado nos seis primeiros meses de
vida, com acompanhamento anual oftalmológico para determi-
nar a ocorrência de miopia, anormalidades vítreas, degenera-
ção e descolamento de retina. A audição deve ser avaliada
desde o primeiro mês de vida e sua progressão deve ser deter-
minada relacionando-se a frequência de otite média e o desen-
volvimento da linguagem. O uso precoce de lentes ou óculos e
de aparelhos de audição corretivos permite o melhor desenvol-
vimento infantil. Dependendo das condições de saúde geral, é
indicada cirurgia corretiva da fissura palatal, principalmente
nos primeiros nove meses de vida. As intervenções cirúrgicas
em palato devem ocorrer especialmente até os dois anos de
idade, para melhor desenvolvimento da linguagem e da fala.11

RELATO DE CASO

Foi encaminhado à Divisão de Odontologia do Instituto do
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (InCor/HCFMUSP), para tra-
tamento odontológico, um paciente do gênero masculino, com
22 anos de idade, feodermo, proveniente da Unidade de Car-
diopatias Congênitas dessa mesma instituição, com diagnósti-
co de síndrome de Stickler. Como antecedentes hereditários,
possuía pai e irmão com síndrome de Stickler e deficiências
visual e auditiva. Apresentava alterações cardíacas associa-
das e verificadas em exame de ecocardiograma transtorácico,
como: comunicação interatrial tipo ostium primum, medindo
34 mm, com shunt esquerda-direita; defeito do septo atrio-
ventricular de forma parcial (balanceado); valva atrioventri-

cular única com dois orifícios; valva atrioventricular direita com
regurgitação de grau acentuado e pressão de saída do ven-
trículo direito estimada em 72 mmHg (não correspondendo à
pressão pulmonar em decorrência do gradiente na via de saída
do ventrículo direito); e valva atrioventricular esquerda com
regurgitação de grau acentuado. Quanto às câmaras cardíacas,
verificou-se: átrio direito com dimensão aumentada, átrio es-
querdo com dimensão aumentada em grau moderado, ventrículo
direito com dilatação acentuada, valva pulmonar espessada
com abertura em domus e insuficiência de grau discreto.

À avaliação eletrocardiográfica, constatou-se sobrecar-
ga ventricular direita, possível sobrecarga ventricular esquerda
e ritmo sinusal com períodos de ritmo ectópico atrial.

As características observadas definiram o diagnóstico car-
díaco de defeito do septo atrioventricular de forma parcial e
insuficiência grave da valva atrioventricular esquerda.

Além das alterações cardíacas, o paciente apresentava
glaucoma, catarata em olho direito, lesões hipocrômicas nas
costas, retardo mental, além de déficit auditivo direito e es-
querdo. Apresentava-se deambulante, contactuante, colabo-
rativo à abordagem clínica e não fazia uso de medicações.

Ao exame físico extraoral, apresentava perfil facial achata-
do com assimetria facial e desvio do mento para a esquerda,
olhos proeminentes, hipertelorismo ocular, pregas epicânti-
cas, hipoplasia de septo nasal, filtro longo e depressão da
ponte nasal (Figura 1A). Em padrão postural, evidenciou mani-
festação de artropatias (Figura 2) e aracnodactilia (Figura 1B),

Figura 1. Paciente com diagnóstico de síndrome de Stickler.
Em A, perfil facial achatado, assimetria facial, desvio do men-
to para a esquerda, olhos proeminentes, hipertelorismo ocu-
lar, pregas epicânticas, hipoplasia de septo nasal, filtro lon-
go, depressão da ponte nasal e catarata em olho direito. Em B,
aracnodactilia. (Utilização de imagens autorizada pelo respon-
sável legal do voluntário.)

BA
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achado físico no qual os dedos são longos, delgados e curvos,
semelhantes às patas de uma aranha.

Ao exame físico intraoral, foi observado grande acúmulo de
resíduos alimentares e de placa bacteriana, atribuído possivel-
mente aos déficits visual e motor, além de ausência de orientações
de higiene oral prévias. Foi observado padrão oclusal classe I de
Angle com desvio mandibular à esquerda em máxima intercuspi-
dação (Figura 3). Clinicamente estavam ausentes os elementos 27
e 17. Verificou-se, ainda, presença de cálculo dental e gengivite e
ausência de cáries dentais. Sua abertura bucal estava preservada.

O tratamento odontológico foi planejado mediante solicita-
ção de radiografia panorâmica de mandíbula, exame que per-
mitiu verificar agenesia de terceiros molares e presença de se-
gundos molares inclusos. O processo coronoide esquerdo mos-
trou-se hipoplásico assim como o processo condilar, quando
comparados ao processo contralateral (Figura 4).

Foi realizada profilaxia dental com uso de ultrassom para
remoção de cálculo supragengival e placa, além de raspagem

supra e subgengival e aplainamento das superfícies radiculares
com curetas periodontais. A aplicação de jato de bicarbonato foi
realizada na finalização da profilaxia dental. Os procedimentos
clínicos foram realizados sob administração de profilaxia antibió-
tica, segundo preconizado pela American Heart Association.12

Como medidas preventiva e educativa, o paciente foi lu-
dicamente informado quanto à importância da higiene oral e
quanto às formas de realizá-la, utilizando-se de macromode-
los dentais, escova e fio dental.

O paciente recebeu alta odontológica e orientações quan-
to a atendimentos odontológicos futuros.

DISCUSSÃO

As manifestações craniofaciais verificadas nos pacientes
portadores da síndrome de Stickler são relevantes à prática
odontológica, pois podem evidenciar alterações dentais, oclu-
sais e perfis faciais anômalos, como é o caso do paciente
citado, que apresenta perfil facial achatado, assimetria facial

Figura 2. Mesmo paciente da Figura 1, demonstrando pa-
drão postural com evidências de artropatias. (Utilização de
imagens autorizada pelo responsável legal do voluntário.)

Figura 3. Exame físico intraoral no mesmo paciente, demons-
trando acúmulo de resíduos alimentares e placa bacteriana,
padrão oclusal classe I de Angle, com desvio mandibular à
esquerda em máxima intercuspidação.

Figura 4. Em radiografia panorâmica de mandíbula do mesmo
paciente, observa-se agenesia de terceiros molares, presença
de segundos molares inclusos, e processos coronoide e con-
dilar esquerdo hipoplásicos.
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com desvio do mento para a esquerda, olhos proeminentes,
hipertelorismo ocular, pregas epicânticas, hipoplasia de sep-
to nasal, filtro longo e depressão da ponte nasal. Uma das
alterações orofaciais mais prevalentes na síndrome de Stickler
é a micrognatia, característica não observada no paciente.
Quanto ao padrão postural o paciente evidenciou manifesta-
ção de artropatias e aracnodactilia, porém não foi observada
hipermotilidade articular. Características clínicas como comu-
nicação interatrial do tipo ostium primum, sopro sistólico, glau-
coma, catarata em olho direito, lesões hipocrômicas nas costas,
retardo mental, além de déficit auditivo direito e esquerdo foram
apresentadas pelo paciente e corroboram as características re-
latadas na literatura relacionadas à síndrome de Stickler. As car-
diopatias apresentadas na síndrome de Stickler podem acome-
ter endotélio valvar e endocárdio mural, o que potencialmente
representa risco de desenvolvimento de endocardite no caso
de bacteremia. Dessa forma, para a realização de procedimen-
tos odontológicos invasivos recomenda-se a administração de
profilaxia antibiótica com 2 g de amoxicilina uma hora antes do
procedimento odontológico.12 Tais procedimentos foram ado-
tados previamente ao tratamento odontológico realizado.

A literatura aponta para a ocorrência da síndrome de Stickler
em membros de uma mesma família, ocorrendo marcada ex-
pressividade gênica, tanto em relação à gravidade do envolvi-
mento como em relação aos sistemas envolvidos.2,3 O paciente
em questão possuía irmãos e pai acometidos pela síndrome,
com maior gravidade quanto aos quadros cognitivo e ocular.
Esse é um componente social importante e que deve ser con-
siderado, pois há uma relação de interdependência entre pa-
cientes especiais e seus familiares, que, neste caso, se mos-
trou diferenciada, já que o paciente recebe cuidados de pessoas
de sua comunidade que não possuem vínculos familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Distinção sindrômica, acompanhamento precoce, frequen-
te e multidisciplinar, além de tratamento e aconselhamento
genético são condutas importantes para esses indivíduos.

Há grande variação fenotípica, ocular ou sistêmica, entre
os pacientes examinados. Os sinais e sintomas devem ser con-
siderados em conjunto.

As manifestações clínicas da síndrome de Stickler são de
grande interesse para a atuação do cirurgião dentista, pois
direcionam tratamentos odontológicos específicos e a utili-
zação ou não de profilaxia antibiótica.

Analisar o contexto social ao qual pertence o paciente é
de extrema importância para que se realize uma abordagem
eficiente, tornando claras as informações fornecidas ao pa-
ciente e a seus cuidadores, o que facilita a aderência ao tra-
tamento e às medidas terapêuticas.

A orientação de higiene oral de forma lúdica e compreen-
sível ao perfil de cada paciente se faz necessária para a ma-
nutenção da saúde oral e também como caráter de respon-
sabilização e independência quanto aos cuidados de higiene
pessoal desses pacientes.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses re-
lacionado a este artigo.

REFERÊNCIAS

1. Liberfarb RM, Levy HP, Rose PS, Wilkin DJ, Davis J, Ba-
log JZ, et al. The Stickler syndrome: genotype/phenotype
correlation in 10 families with Stickler syndrome resulting
from seven mutations in the type II collagen gene locus
COL2A1. Genet Med. 2003;5(1):21-7.

2. Stickler GB, Belau PG, Farrell FJ, Jones JD, Pugh DG, Stein-
berg AG, et al. Hereditary progressive arthro-ophthalmopa-
thy. Mayo Clin Proc. 1965;40:433-55.

3. Hagge WW, Burke EC, Stickler GB. Sudden death in the
nephrotic syndrome: salt depletion as a probable mecha-
nism. Clin Pediatr (Phila). 1967;6(9):524-7.

4. Francomano CA, Liberfarb RM, Hirose T, Maumenee IH,
Streeten EA, Meyers DA, et al. The Stickler syndrome:
evidence for close linkage to the structural gene for type II
collagen. Genomics. 1987;1(4):293-6.

5. Brunner HG, van Beersum SE, Warman ML, Olsen BR,
Ropers HH, Mariman EC. A Stickler syndrome gene is linked
to chromosome 6 near the COL11A2 gene. Hum Mol Ge-
net. 1994;3(9):1561-4.

6. Vikkula M, Mariman EC, Lui VC, Zhidkova NI, Tiller GE,
Goldring MB, et al. Autosomal dominant and recessive
osteochondrodysplasias associated with the COL11A2
locus. Cell. 1995;80(3):431-7.

7. Ahmad N, Richards AJ, Murfett HC, Shapiro L, Scott JD,
Yates JR, et al. Prevalence of mitral valve prolapse in Stickler
syndrome. Am J Med Genet A. 2003;116A(3):234-7.

8. Donoso LA, Edwards AO, Frost AT, Ritter R 3rd, Ahmad N,
Vrabec T, et al. Clinical variability of Stickler syndrome: role
of exon 2 of the collagen COL2A1 gene. Surv Ophthalmol.
2003;48(2):191-203.

9. Dias VG, Salem MC, Benetti Filho CC. Genetic and ophthal-
mological assessment of patients with type II Stickler syn-
drome. Arq Bras Oftalmol. 2006;69(6):881-7.

10. Martinelli APMC. Avaliação auditiva na Síndrome de Sti-
ckler e associação com fatores de risco de perda auditiva
na infância [tese]. Bauru: Universidade de São Paulo;2006.

11. Springhouse. Professional guide to diseases. Saint Louis:
Lippincott Williams & Wilkins; 2005.

12. Dajani AS, Taubert KA, Wilson W, Bolger AF, Bayer A,
Ferrieri P, et al. Prevention of bacterial endocarditis: re-
commendations by the American Heart Association. Circu-
lation. 1997;96(1):358-66.



19Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Supl A — Vol. 20 — N
o

 4 — Out-Nov-Dez — 2010

RESPOSTAS CARDIOVASCULARES DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

DURANTE OS TESTES DE PASCHOAL E DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS

AMANDA MARIA DA SILVEIRA VARELA1, NÍVEA MARIA SALDANHA LAGOEIRO ALVARENGA1

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(4 Supl A):19-24
RSCESP (72594)-1884

1 Centro Universitário de Lavras – Unilavras – Lavras, MG.
Endereço para correspondência:

Amanda Maria da Silveira Varela – Rua Leon Jofre Avayou, 494 – Cruzeiro do Sul – Lavras, MG – CEP 37200-000

O objetivo do presente estudo foi verificar e comparar as res-
postas cardiovasculares de pacientes com insuficiência car-
díaca durante os testes de Paschoal e de caminhada de seis
minutos, que exigem comportamentos biomecânicos distin-
tos, bem como determinar se os testes provocariam ou não
respostas de magnitudes diferentes. A amostra foi constituí-
da por 8 pacientes com diagnóstico médico de insuficiência
cardíaca. A pesquisa foi feita em duas etapas: na etapa 1 os
pacientes foram avaliados no teste de caminhada de 6 minu-
tos, e na etapa 2 todos os pacientes foram avaliados no teste
de Paschoal, obedecendo à mesma sequência. Os testes tive-
ram intervalo de pelo menos dois dias. Os resultados deste
estudo revelaram que não houve diferença entre os valores
de frequência cardíaca encontrados nos dois testes, e que os
valores da pressão arterial sistólica e da pressão arterial dias-
tólica apresentaram diferença estatisticamente significante en-
tre a fase de repouso e a fase do pós-teste, em ambos os testes,
mas não apresentaram diferença na comparação da pressão
arterial sistólica de esforço entre os testes. Sendo assim, é
possível dizer que o teste de Paschoal pode ser utilizado como
instrumento alternativo na avaliação de pacientes cardiopa-
tas, uma vez que os pacientes submetidos a ele não apresen-
taram respostas cardiovasculares distintas das que ocorreram
no teste de caminhada de seis minutos.
Descritores: Insuficiência cardíaca. Pacientes. Testes de fun-
ção respiratória. Tolerância ao exercício. Caminhada. Teste de
esforço.

CARDIOVASCULAR RESPONSES OF PATIENTS WITH HEART FAILURE

DURING THE PASCHOAL AND SIX-MINUTE WALK TESTS

The aim of this study was to assess and compare cardiovas-
cular responses in patients with heart failure, during the six
minute walk test and Paschoal test that require different bio-
mechanical behaviors and, as well, to determine whether the
tests would cause or not responses of different magnitudes.
The sample consisted of eight patients diagnosed with heart
failure. The study consisted of two stages: in stage 1, patients
were evaluated during the six-minute walk test and, in stage
2, all patients were evaluated in Paschoal test, following the
same sequence. The tests had an interval of at least two days.
The results of this study revealed that: there was not any diffe-
rence between heart rate values when comparing both tests;
and, the values of systolic and diastolic blood pressure were
significantly different between rest and post-test in both tests,
but it showed no difference in the comparison to systolic blood
pressure of stress between the tests. Therefore, it is possible
to say that Paschoal test can be used as an alternative instru-
ment for evaluating patients with heart disease. Therefore,
patients who underwent Paschoal test showed no different
cardiovascular responses to those that occurred during the six-
minute walk test.

Descriptors: Heart failure. Patients. Respiratory function tests.
Exercise tolerance. Walking. Exercise test.
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A insuficiência cardíaca, complexa síndrome clínica de
diversas etiologias, caracteriza-se como a incapacida-
de do coração em propiciar suprimento adequado de

sangue, em relação ao retorno venoso e às necessidades meta-
bólicas tissulares, ou fazê-lo somente com elevadas pressões
de enchimento.1

Sua fisiopatologia é extremamente complexa, envolvendo
alterações estruturais do miocárdio, em decorrência da ativa-
ção intensa neuro-hormonal2, agravando a disfunção cardía-
ca e, em determinado momento, desencadeando sinais e sinto-
mas resultantes de sobrecarga hídrica intravascular e intersti-
cial no organismo e de manifestações de perfusão tissular
inadequada, levando a uma síndrome clínica.3,4

Para se contrapor à incapacidade resultante da insuficiên-
cia cardíaca, os programas de reabilitação cardíaca foram
desenvolvidos com o propósito de trazer esses pacientes de
volta a suas atividades diárias habituais, com ênfase na práti-
ca do exercício físico acompanhada por ações educacionais
direcionadas a mudanças no estilo de vida.5 Após um perío-
do de treinamento físico regular, ocorre melhora da relação
ventilação-perfusão pulmonar, da atenuação da hiperativa-
ção de receptores musculares quimiossensíveis, e da função
respiratória por fortalecimento da musculatura respiratória.6,7

Para que seja realizado o treinamento físico, é importante
que pacientes com insuficiência cardíaca sejam, primeiramen-
te, avaliados em testes de esforço específicos para graduar sua
capacidade física e que, a partir daí, sejam construídos pro-
gramas adequados a cada indivíduo.8

O teste de caminhada de seis minutos vem sendo utiliza-
do como alternativa para avaliar a capacidade física em pacien-
tes com insuficiência cardíaca. O teste mede a distância máxi-
ma que um paciente pode andar por conta própria em um corre-
dor durante seis minutos. É o paciente que escolhe a veloci-
dade em que anda e o teste se aproxima mais das atividades
normais que um teste de consumo máximo de oxigênio.8

O teste de caminhada de seis minutos foi inicialmente
empregado para avaliação de pacientes pneumopatas.9 Inúme-
ros estudos em cardiologia estão hoje empregando esse méto-
do simples de avaliação10, por ser um teste bem aceito pelos
pacientes.

Segundo o ATS Statement8, o teste de caminhada de seis
minutos consiste em um teste de esforço submáximo, em que
o paciente caminha a maior distância possível no intervalo de
seis minutos. Durante o teste, que deverá ser feito em um
corredor plano, de no mínimo 20 m, o paciente é orientado a
caminhar tão rápido quanto possível sem correr ou trotar. Se
houver necessidade, o paciente poderá descansar, porém o
cronômetro continuará marcando o tempo.

O teste de caminhada de seis minutos caracteriza-se pela
facilidade de execução e pelo baixo custo, sendo um instrumen-
to útil para o fisioterapeuta cardiovascular. Além disso, é um
método importante para o estudo da capacidade física desses
pacientes e para a identificação de casos com potencial de
apresentar maiores complicações, como internações, sendo
também instrumento prognóstico para mortalidade e indica-
ção de transplante.11

Também criado para avaliação de capacidade física, foi
publicado, no Brasil, o teste de Paschoal, protocolo de esfor-
ço realizado em cicloergômetro, nos moldes do teste de cami-
nhada de seis minutos, diferenciando-se deste por propor
uma graduação da capacidade física a partir da distância atin-
gida durante o teste. Além disso, o teste de Paschoal é realiza-
do na posição sentada, enquanto no teste de caminhada de
seis minutos é preciso caminhar, o que poderia revelar aspec-
tos diferentes da capacidade física desses indivíduos.2,12 No
teste de Paschoal, os pacientes são orientados a pedalar no
cicloergômetro, regulado sem carga, a maior distância possível
nos seis minutos de duração do teste. Esses pacientes tam-
bém são informados que, se eles se cansarem, poderão dimi-
nuir sua velocidade sem interromper o teste, porém este so-
mente será validado se o paciente conseguir manter no míni-
mo 60 rpm.12

Assim, por não existir trabalhos nos quais as respostas
cardiovasculares que ocorrem durante a realização do teste
de caminhada de seis minutos e do teste de Paschoal tenham
sido comparadas em pacientes com insuficiência cardíaca, o
objetivo do presente estudo é analisar o comportamento de
variáveis cardiovasculares em ambos os testes.

MATERIAL E MÉTODO

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa
do Centro Universitário de Lavras (Lavras, MG) e teve sua
aprovação segundo a Resolução 196/96, com protocolo de
número 0139/08.

Foram selecionados para este estudo 8 pacientes com diag-
nóstico de insuficiência cardíaca. Os participantes foram recru-
tados de forma voluntária em uma clínica de reabilitação car-
díaca localizada em ambiente intra-hospitalar, com autoriza-
ção prévia do fisioterapeuta responsável e da direção do hospi-
tal, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: pacien-
tes com diagnóstico de insuficiência cardíaca, previamente
avaliados pelo médico responsável e liberados para a prática
de exercícios físicos supervisionados; e concordância de sua
participação na pesquisa com assinatura do Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. Foram considerados critérios de
exclusão: pacientes com limitações para marcha e/ou cicloer-
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gômetro, como dores e incapacidade em manter, pelo menos,
60 rpm no cicloergômetro, verificado por meio de avaliação
fisioterapêutica; pacientes com sinais/sintomas de descom-
pensação da insuficiência cardíaca (neste caso, seria feito
encaminhamento para o médico responsável); e não concor-
dância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Este estudo buscou reproduzir o trabalho de Paschoal
et al.13, alterando a amostra de pacientes portadores de doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica para pacientes com insuficiên-
cia cardíaca.

A pesquisa foi feita em duas etapas, de acordo com o estu-
do feito por Paschoal et al.13:

– Etapa 1: os pacientes foram avaliados no teste de cami-
nhada de seis minutos, obedecendo à seguinte ordem: a) ava-
liação antropométrica; b) avaliação fisioterapêutica (frequên-
cia cardíaca e pressão arterial); c) colocação do aparelho car-
diofrequencímetro nos pacientes e registro dos batimentos
durante 5 minutos, em condição de repouso; d) realização do
teste de caminhada de seis minutos com registro dos batimen-
tos cardíacos; e) registro da frequência cardíaca por 3 minu-
tos e da pressão arterial pós-teste; e f) comparação da distân-
cia percorrida no teste de caminhada de seis minutos ao pro-
posto pela equação de Enright e Sherril14.

– Etapa 2: todos os pacientes foram avaliados no teste de
Paschoal, obedecendo à mesma sequência de eventos do
teste de caminhada de seis minutos apresentada anterior-
mente. Os testes tiveram intervalo de pelo menos dois dias.

A análise da frequência cardíaca foi realizada pelo apare-
lho cardiofrequencímetro Polar® modelo F1; o registro da pres-
são arterial foi realizado de acordo com as V Diretrizes Brasi-
leiras de Hipertensão Arterial15, segundo as quais o método
mais utilizado para medida na prática clínica é o indireto, com
técnica auscultatória e esfigmomanômetro aneroide calibra-
do da marca Glicomed Premium; e no teste de Paschoal foi utiliza-
do cicloergômetro eletromagnético horizontal da marca Inofit.

– Procedimento durante o teste de caminhada de seis minu-
tos: O teste de caminhada de seis minutos foi realizado de
acordo com ATS Statement8 e Enright e Sherril14. Durante o
teste de caminhada de seis minutos, o paciente foi orientado
para que percorresse a maior distância possível em seis minu-
tos, em terreno plano, com medida de 20 m. Palavras de incenti-
vo, do tipo “muito bem, continue assim”, foram dadas no se-
gundo e no quarto minutos do teste. O paciente foi informa-
do que, se viesse a se cansar, poderia diminuir a velocidade ou
mesmo parar por quanto tempo achasse conveniente. Nesse
caso, o tempo do teste não seria interrompido, o que acarreta-
ria, no final do referido tempo, menor distância percorrida.

– Procedimento durante o teste de Paschoal: Seguindo o
método do teste de Paschoal12, os pacientes foram orientados

para que pedalassem no cicloergômetro, regulado sem carga
e com hodômetro zerado, a maior distância possível nos seis
minutos de duração do teste. A altura do banco da bicicleta
foi regulada de forma a permitir entre 5 graus e 10 graus de
flexão de joelho quando o pedal estivesse na posição mais
baixa.16 Os pacientes foram informados que, se viessem a se
cansar, poderiam diminuir a velocidade sem interromper o tes-
te, porém não deveriam ficar abaixo de 60 rpm.

Em ambos os testes, a frequência cardíaca e a pressão arte-
rial foram registradas com o paciente em repouso de cinco minu-
tos, em decúbito dorsal, antes do teste. O registro da frequência
cardíaca e a utilização da escala de Borg continuaram a cada
minuto de duração do teste, sendo usados para a análise poste-
rior dos dados. Quando os pacientes terminaram o teste, ime-
diatamente foi mensurada sua pressão arterial. Durante os três
minutos seguintes foi registrada a frequência cardíaca.

Análise estatística
Os dados obtidos foram analisados por média e desvio

padrão das variáveis, que foram comparadas pelo teste t de
Student com nível de significância de p < 0,05. Também foram
feitas, com o emprego desse mesmo teste, comparações entre
os valores das distâncias atingidas no teste de caminhada de
seis minutos e das estimadas por equação.

RESULTADOS

Os resultados revelaram que a média de idade dos 8 pacien-
tes foi de 59,5 + 10,57 anos, com média do índice de massa
corporal (IMC) de 30,7 + 5,32 kg/m².

A Tabela 1 mostra a média e o desvio padrão da frequên-
cia cardíaca de repouso, durante os testes e no pós-teste en-
contrados no teste de caminhada de seis minutos e no teste
de Paschoal.

Tabela 1 - Média e desvio padrão dos grupos avaliados
(teste de caminhada de seis minutos e teste de Paschoal)
para as variáveis frequência cardíaca repouso, frequência
cardíaca teste e frequência cardíaca pós-teste

TC6 TP
Variável (média ± DP) (média ± DP)

FC repouso 72 ± 12,54 66 ± 7,8
FC teste (média) 98 ± 14,26 105 ± 13,43
FC pós-teste (média) 79 ± 18,39 84  ± 10,02

DP = desvio padrão; FC = frequência cardíaca; TC6 = teste
de caminhada de seis minutos; TP = teste de Paschoal.
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Na Tabela 2 é apresentada a comparação entre os testes a
partir do nível de significância, em que é possível observar
que não houve diferença estatística entre os valores da fre-
quência cardíaca.

Nas Tabelas 3 e 4 pode-se observar que houve aumento
da pressão arterial sistólica da fase de repouso para o pós-
teste tanto no teste de caminhada de seis minutos como no
teste de Paschoal. Já a pressão arterial diastólica não apresen-
tou alteração em nenhum dos testes.

Na escala de Borg, a média do índice de percepção de
esforço relatado pelos pacientes foi de 9,9. Isso equivale a
um nível de esforço fácil, tanto no teste de caminhada de seis
minutos como no teste de Paschoal.

Em relação às distâncias percorridas, foi possível obser-
var que não houve diferença entre as distâncias percorrida e
estimada por Enright e Sherril14 no teste de caminhada de seis

minutos, e que, apesar de a distância do teste de Paschoal ter
sido maior, pelo fato de o cálculo ter sido feito por meio de
rotações por minuto também não houve diferença comparati-
vamente ao teste de caminhada de seis minutos.

DISCUSSÃO

A insuficiência cardíaca é a via final comum da maioria
das doenças que acometem o coração e é considerada um pro-
blema epidêmico em progressão.17 De acordo com Albanesi18,
a insuficiência cardíaca é encontrada com maior frequência
na faixa etária dos 60 anos, passando a ser a principal causa
de hospitalizações. No presente estudo, a média das idades
dos pacientes avaliados (59,5 + 10,57 anos) mostra compatibi-
lidade com os dados encontrados na literatura. Já o IMC se
mostrou na faixa de sobrepeso (30,7 + 5,32 kg/m²), estando
87,5% dos pacientes nessa faixa. Isso pode ser explicado e
justificado pelo estudo de Kenchaiah et al.19, que demonstra-
ram que o risco para o desenvolvimento de insuficiência car-
díaca é maior em indivíduos acima do peso.

Com relação à frequência cardíaca, foi possível observar
que não houve diferença entre os valores encontrados quando
comparados ambos os testes. Em seu estudo, Paschoal et al.13

obtiveram informações semelhantes, demonstrando que, ape-
sar de os testes exigirem comportamentos biomecânicos dis-
tintos, não foi encontrada diferença na demanda cardiovas-
cular. Vale ressaltar que todos os pacientes continuaram a
fazer uso de seus medicamentos durante a realização de am-
bos os testes, portanto sem alteração para cada um deles
quanto ao comportamento induzido pela medicação. Oliveira
Junior et al.11 relatam que o uso do medicamento melhora o

Tabela 2 - Comparação entre os grupos teste de caminhada
de seis minutos e teste de Paschoal para as variáveis
frequência cardíaca repouso, frequência cardíaca teste e
frequência cardíaca pós-teste usando o teste t de Student
com nível de significância de 5%

Variável Valor de p

FC repouso 0,292728 NS
FC teste (média) 0,322662 NS
FC pós-teste (média) 0,490709 NS

FC = frequência cardíaca; NS = teste não-significativo a 5%.

Tabela 3 - Média e desvio padrão da pressão arterial sistólica
e da pressão arterial diastólica nos dois grupos (teste de
caminhada de seis minutos e teste de Paschoal) antes e
depois da realização dos testes

Momento Pressão TC6 TP
da aferição (mmHg) (média ± DP) (média ± DP)

Pré-teste PAS 117,5 ± 14,17 105,5 ± 9,3
PAD 72 ± 5,86 69,3 ± 9,19

Pós-teste PAS 138,6 ± 25,18 146,8 ± 36,28
PAD 72 ± 11,16 70,3 ± 14,52

DP = desvio padrão; PAD = pressão arterial diastólica; PAS =
pressão arterial sistólica; TC6 = teste de caminhada de seis
minutos; TP = teste de Paschoal.

Tabela 4 - Comparação entre os níveis de pressão arterial
sistólica e pressão arterial diastólica antes e depois da
realização do teste de caminhada de seis minutos e do tes-
te de Paschoal usando o teste t de Student com nível de
significância de 5%

Grupos Pressão arterial Valor de p

TC6 PAS 0,005851*
PAD 0,500000 NS

TP PAS 0,002546*
PAD 0,385169 NS

* Teste significativo a 5%.
NS = teste não-significativo a 5%; PAD = pressão arterial
diastólica; PAS = pressão arterial sistólica; TC6 = teste de
caminhada de seis minutos; TP = teste de Paschoal.
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prognóstico e a estabilidade clínica do paciente, concorren-
do para menor chance de descompensação.

Assim como a frequência cardíaca, que representa um pa-
râmetro de esforço realizado durante o exercício, a escala de
Borg indica o grau de percepção de esforço que o indivíduo
tem durante o exercício, sendo um parâmetro subjetivo. Segun-
do o I Consenso Nacional de Reabilitação Cardiovascular20 e
o estudo feito por Negrão e Barretto2, é aceitável que o índice
da escala de Borg para pacientes com insuficiência cardíaca
fique entre 10 e 12 durante o exercício. Neste estudo o índice
foi de 9,9 em ambos os testes, estando de acordo com a litera-
tura e demonstrando que o esforço realizado foi fácil e senti-
do na mesma intensidade em ambos os testes.

Barros Neto et al.21 relatam que a pressão arterial sistólica
aumenta diretamente na proporção do aumento do débito car-
díaco, porque, durante o exercício, ocorrem aumentos do vo-
lume de ejeção e da frequência cardíaca. Dessa forma, a pres-
são arterial sistólica é mais afetada pelo exercício dinâmico,
em decorrência da redução da resistência ao fluxo causada
pela vasodilatação muscular periférica, facilitando a drena-
gem do sangue. Já a pressão arterial diastólica, segundo Poli-
to e Farinatti22, mantém-se ou diminui em decorrência da vaso-
dilatação causada pela atividade. O presente estudo, portan-
to, está de acordo com a literatura disponível, uma vez que os
valores da pressão arterial sistólica e da pressão arterial dias-
tólica apresentaram diferença estatisticamente significante en-
tre a fase de repouso e a fase do pós-teste, em ambos os
testes, mas não apresentou diferença na comparação da pres-
são arterial sistólica de esforço entre os testes. Ainda segun-
do Paschoal et al.13, o comportamento encontrado na pressão
arterial sistólica e na pressão arterial diastólica reflete um ajus-
te autonômico, cuja intenção é a melhor adequação da necessi-
dade de aporte de sangue aos músculos durante o esforço.
Apesar de o comportamento biomecânico ser diferente entre
os testes, o comportamento cardiovascular foi semelhante, o
que pode representar uma alternativa para pacientes que, por
algum motivo, não possam executar o teste de caminhada de
seis minutos, como os portadores de déficit de equilíbrio e/ou
disfunções artrocinemáticas.

As distâncias obtidas durante o teste de Paschoal foram
maiores, pelo fato de o cálculo ter sido realizado em rotações
por minuto transformadas em quilômetros por hora.12 Já as
distâncias obtidas no teste de caminhada de seis minutos,
obviamente, foram calculadas pelo total do percurso da ca-
minhada feita pelo paciente no referido tempo, assim como
Enright e Sherril14 citam.

Para os valores encontrados no teste de caminhada de
seis minutos e as distâncias estimadas segundo a equação
de Enright e Sherril14, foi possível observar que não houve
valores estatisticamente significantes, demonstrando que os

pacientes que participaram deste estudo estavam em boas
condições funcionais.

De acordo com o que foi apresentado, é importante ainda
notar que o teste de Paschoal, por ter uma velocidade pro-
posta previamente (60 rpm), impõe sobrecarga àqueles pacien-
tes que ainda não estão adaptados ao programa de reabilita-
ção cardíaca, uma vez que o teste é invalidado caso o indiví-
duo não alcance um mínimo de 2 mil metros, o que não acon-
tece no teste de caminhada de seis minutos, pois qualquer
distância que o paciente percorra será considerada.11,12 O tes-
te de caminhada de seis minutos, no entanto, por ser feito
com intensidade reduzida e possui menor sensibilidade para
detectar limitações em pessoas com melhor condição funcio-
nal. Dessa forma, de acordo com os resultados deste estudo,
o teste de Paschoal está indicado particularmente para a avalia-
ção de portadores de disfunções mais graves e para idosos.

Os dois testes mostraram-se úteis na avaliação da capa-
cidade física pelo fisioterapeuta de pacientes cardiopatas.

Este estudo foi o primeiro realizado com o teste de Pascho-
al em comparação com o teste de caminhada de seis minutos
em pacientes com insuficiência cardíaca. Talvez fosse interes-
sante repetir o estudo, estratificando os pacientes, por exemplo,
pelas classes funcionais da classificação da New York Heart
Association, para realização com uma amostra mais homogênea.

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados apresentados foi possível
concluir que o teste de Paschoal pode ser utilizado como ins-
trumento alternativo na avaliação de pacientes cardiopatas,
uma vez que os pacientes submetidos a ele não apresentaram
respostas cardiovasculares distintas das que ocorreram no
teste de caminhada de seis minutos.
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A insuficiência cardíaca é um problema de saúde pública,
responsável por alto índice de morbidade, mortalidade e hos-
pitalização. É uma síndrome crônica, progressiva, que causa
limitação funcional, reduz a qualidade de vida e apresenta
repercussão socioeconômica. O objetivo deste estudo foi co-
nhecer as atividades desenvolvidas pelos cuidadores dos
pacientes da Clínica de Insuficiência Cardíaca do InCor/
HCFMUSP quanto aos cuidados pessoais, domésticos e de
adesão, utilizando a pesquisa quantitativa. Foi aplicado for-
mulário contendo 25 perguntas a 76 cuidadores. Os participan-
tes do estudo estavam inseridos na rede de suporte social
informal, do tipo familiar, constituída em sua maioria por espo-
sas (50%), católicos (67%), idade mediana de 49 anos, ensino
fundamental incompleto (35%), residentes com companheiro
(78%), realizando o cuidar por 12 horas diárias, há pelo menos
nove anos, procedentes da cidade de São Paulo. Além de
serem cuidadores, 57% também trabalham. Identificou-se a
presença do cuidador secundário como colaborador do princi-
pal. Os cuidados prestados pelos cuidadores aos pacientes
são os cuidados domésticos, realizados por mulheres/cônju-
ges, destacando-se a higienização do domicílio, os cuidados
pessoais e os cuidados de adesão ao tratamento médico. A
ação do cuidar caracterizou-se como preocupação com o próxi-
mo e o amor foi o sentimento verbalizado pelos cuidadores.
Os cuidadores receberam orientação da equipe multiprofis-
sional, de acordo com a proposta da Clínica de Insuficiência
Cardíaca, cujas ações socioeducativas contribuem para iden-
tificação, tratamento precoce e evolução dos pacientes. Espe-
ramos que este estudo contribua para o reconhecimento do
trabalho dos cuidadores desses pacientes pelos profissio-
nais de saúde, possibilitando a multiplicação dessa proposta
nas clínicas de insuficiência cardíaca.
Descritores: Insuficiência cardíaca. Cuidadores. Serviço Social.

THE CAREGIVERS AND THE CARES PROVIDED TO

CARDIAC PATIENTS OF THE HEART FAILURE CLINIC

Heart failure is a public health problem, responsible for high
rate of mortality, morbidity and hospitalization. It is a chronic
and progressive syndrome which causes functional limitation,
reduction in quality of life, and socio-economic repercussion.
This study aimed to know through a quantitative research
about the personal, home and adhesion care activities deve-
loped by the caregivers from the Heart Failure Clinic of InCor/
HCFMUSP. A form containing 25 questions was applied to 76
caregivers. Subjects were inserted in the informal social sup-
port network, of family kind, mostly constituted by wives
(50%), Catholics (67%), with a medium age of 49 years, in-
complete Junior High School (35%), living together with a
partner (78%), coming from the City of São Paulo and providing
a 12-hour-day care, for nine years. Besides the providing care
activity, 57% of the caregivers exert a labor activity as well.
We identified the presence of a secondary caregiver, colla-
borating with the main one. The kinds of care rendered by
caregivers to patients concern house chores, done by women/
wives, standing out the dwelling hygienization, personal and
medical treatment adhesion care. The care action was de-
monstrated as being concerned with the fellow man, and love
was the feeling verbalized by the caregivers. The caregivers
were oriented by the multiprofessional team, concerning the
proposal of the Heart Failure Clinic, where socio-educative
actions contribute to the identification, early treatment and
evolution of these patients. We hope that this paper contri-
butes to the recognition of the caregivers work by health pro-
fessionals, as well as to the spread of this proposal in heart
failure clinics.

Descriptors: Heart failure. Caregivers. Social Work.
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A insuficiência cardíaca é um problema de saúde pública
mundial, que acarreta alto índice de mortalidade, mor-
bidade e hospitalização aos portadores dessa enfer-

midade, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em
desenvolvimento, destacando-se os países com maior núme-
ro de população idosa. Estima-se que 6,4 milhões de brasilei-
ros sofram de insuficiência cardíaca.1

É uma síndrome clínica crônica e progressiva, que causa
limitação funcional, e seu agravamento reduz a qualidade de
vida dos pacientes com repercussão socioeconômica, pois
afasta o indivíduo de sua vida produtiva. Por ser uma doença
crônica, requer cuidados intensos e permanentes, exigindo
readaptação e adoção de novos estilos de vida, com mudan-
ças para hábitos saudáveis. Nesse contexto, surge a figura
do cuidador, que cumpre papel fundamental no acompanha-
mento dos pacientes acometidos pela insuficiência cardíaca,
já que estes apresentam dependência funcional para a realiza-
ção de atividades relacionadas à vida diária e por necessita-
rem de acompanhamento durante o tratamento.

O interesse pela temática foi despertado durante o atendi-
mento realizado pelo Serviço Social Médico aos pacientes e
seus acompanhantes no Ambulatório e na Unidade de Interna-
ção do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina do
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (InCor/
HCFMUSP – São Paulo, SP), quando se constatou, no ato de
cuidar, durante o processo de adoecimento, a participação
dos cuidadores, representados em sua maioria por familiares,
em particular as esposas, que demonstraram interesse e dispo-
nibilidade na atenção aos cuidados, principalmente quanto à
adesão à proposta terapêutica. O assistente social, como pro-
fissional integrante da equipe multiprofissional, desenvolve
sua prática cotidiana com o paciente e o familiar/cuidador,
identificando fatores socioeconômicos e culturais com o
objetivo de avaliar possíveis intercorrências no tratamento
clínico, e tomando medidas socioeducativas em relação à doen-
ça e seu tratamento. Assim, o objetivo deste trabalho foi apro-
fundar o conhecimento dessa realidade apresentada no coti-
diano do trabalho do assistente social, conhecendo as ativida-
des desenvolvidas pelo cuidador no que se refere aos cuida-
dos pessoais, domésticos e de adesão.

MÉTODO

O método adotado para o desenvolvimento do estudo foi
o quantitativo, que tem por objetivo propor uma explicação
do conjunto de dados reunidos a partir de uma conceituação
da realidade percebida ou observada.2 Esta pesquisa foi reali-
zada no período de março de 2009 a janeiro de 2010 com 76
cuidadores dos pacientes cardiopatas matriculados na Clíni-
ca de Insuficiência Cardíaca do InCor. O instrumento de pes-

quisa utilizado foi um formulário constituído por 23 pergun-
tas fechadas ou de múltipla escolha, uma pergunta fechada e
aberta e uma pergunta aberta, na qual o entrevistado deixou
uma mensagem sobre o cuidar, totalizando 25 perguntas. As
entrevistas foram realizadas em consultório do Serviço Social
Médico, no Ambulatório. Ressaltamos que a pesquisa obede-
ceu aos princípios éticos, e os sujeitos foram esclarecidos
quanto ao objetivo do estudo, tendo garantidos o sigilo e o
anonimato de suas identidades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao perfil dos pacientes, 45 (60%) eram do sexo
masculino e 30 (40%) eram do sexo feminino, todos portado-
res de insuficiência cardíaca em tratamento. A faixa etária com-
preendida foi de 38 a 73 anos, com mediana de 56 anos, ocor-
rendo maior concentração na faixa etária de 51 a 60 anos, em
ambos os sexos, totalizando 34 pacientes (44,7%).

A faixa etária dos cuidadores desta pesquisa situou-se
entre 22 e 80 anos, com mediana de 49 anos. Observamos
concentração em duas faixas etárias: entre 41 e 50 anos, repre-
sentando 23 cuidadores (30%), e entre 51 e 60 anos, com 22
cuidadores (29%). Houve predominância do gênero feminino
no papel de cuidador, totalizando 58 cuidadoras (78%). Quanto
ao estado conjugal, observou-se que 59 cuidadores (78%)
possuíam companheiro(a).

No que se refere à procedência dos cuidadores, 56 (74%)
residiam na cidade de São Paulo e 20 (26%), na Grande São
Paulo. Quanto ao nível educacional dos cuidadores avaliados
neste estudo, foi observada maior incidência de indivíduos
com ensino fundamental incompleto, totalizando 27 (35%)
cuidadores, e 21 (28%) com ensino médio completo. A falta de
escolaridade pode interferir na prestação de cuidados aos
pacientes, podendo ocorrer queda da qualidade do serviço
prestado, pois os cuidadores recebem orientações sobre die-
ta, prescrição e manuseio de medicamentos.

Observou-se que os cuidadores possuíam crença religio-
sa, sendo 50 católicos (67%) e 15 evangélicos (20%). Estudos
demonstram que a religiosidade assume papel importante de
apoio social, permitindo compreensão dos familiares e pacien-
tes no processo de adoecimento.

Este estudo verificou que alguns cuidadores não realiza-
vam atividades trabalhistas, o que lhes propiciava maior dispo-
nibilidade para desempenhar a ação do cuidar, sendo 25 (32%)
donas de casa, 2 (3%) desempregados e 6 (8%) em gozo de
benefício previdenciário. Outros, entretanto, além de realiza-
rem as atividades relativas aos cuidados com o paciente, de-
senvolviam atividades trabalhistas, o que acarretava estres-
se envolvendo os aspectos físico, mental e social.
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Os cuidadores configuraram-se como do tipo familiar, re-
presentados, em sua maioria, por 38 (50%) esposas e 12 (16%)
filhas, seguidos por 7 (9%) maridos, exercendo essa função
durante um período médio de nove anos. Segundo Ribeiro e
Borges3, a participação da família no processo de doença tem
sido observada nas práticas de saúde, o que vem permitindo
nova perspectiva e mais integração da medicina e do advento
terapêutico, centrados em conhecimentos psicossociais. Iden-
tificou-se também a presença de cuidadores secundários4,
que ofereciam suporte ao cuidador principal, dividindo, auxi-
liando ou substituindo esse cuidador em algumas atividades
do cuidar em decorrência de algum impedimento por parte do
cuidador principal.

Os cuidadores que apresentaram dificuldades na realiza-
ção dos cuidados totalizaram 46 (61%) dos entrevistados.
Destacamos que 23 (30%) cuidadores apresentaram dificulda-
des emocionais e afetivas, 11 (14%) apresentaram dificulda-
des relativas a questões financeiras e cansaço físico, na mes-
ma proporção, e 7 (9%) renunciaram a atividade trabalhista.
Segundo Zarit5, os cuidadores são propícios ao desenvolvi-
mento de problemas de saúde, por serem pessoas que frequen-
temente enfrentam conflitos no âmbito familiar, renunciando
sua própria vida em função do outro e participando menos de
atividades sociais.

Dos cuidadores entrevistados, 54 (71%) declararam ter re-
cebido, dos profissionais integrantes da equipe multiprofissio-
nal da Clínica de Insuficiência Cardíaca, orientação ou treina-
mento de como cuidar do paciente. Os dados mencionados
comprovam a participação efetiva da equipe multiprofissional
da Clínica de Insuficiência Cardíaca no processo saúde/doen-
ça, possibilitando que o cuidador fosse orientado e treinado
para colaborar no tratamento, uma vez que, bem orientado,
interage com a equipe, garantindo a eficácia do tratamento.

Evidenciou-se também a visão da doença segundo a per-
cepção do cuidador: a melhora clínica desse grupo de pacien-
tes foi pontuada por 47 (63%) dos cuidadores, que observa-
ram melhora clínica no período das entrevistas. A participa-
ção do trabalho desenvolvido pelos cuidadores contribuiu
para a melhora do paciente, propiciada pela adesão adequada
à proposta terapêutica, aliada ao acesso a informações, que
se revelou como ponto positivo.

A atividade do cuidar requer dedicação e um período dis-
pensado à assunção dos cuidados.6 Observamos que 31 (41%)
dos entrevistados realizavam tal atividade por mais de 12 horas
por dia. Esse resultado pode ter sido observado por serem
cuidadores que residem no próprio domicílio do paciente, tra-
tando-se de cuidadores familiares, do gênero feminino, e que,
por estarem inseridos no espaço doméstico, estão mais dis-
poníveis para a realização dos afazeres domésticos e do cuidar.

Os cuidados prestados pelos cuidadores aos pacientes
com insuficiência cardíaca de nosso estudo foram divididos
em três categorias: cuidados domésticos, cuidados pessoais
e cuidados de adesão. A categoria cuidados domésticos bus-
cou conhecer, na rotina diária, as atividades que o cuidador
deste estudo desempenhou. Durante nossa prática profissio-
nal, verificamos que os pacientes com insuficiência cardíaca
possuem limitações para a realização de atividades domésti-
cas, como lavar, passar e limpar a casa, necessitando, assim,
do apoio dispensado pelo cuidador. Observou-se grande por-
centual de cuidadores que assumem tais atividades, com maior
predominância na higienização do domicílio e nos cuidados
com as roupas. Quanto à categoria cuidados pessoais, os pa-
cientes não apresentaram grau de dependência elevado. O
estudo destacou as significativas atividades realizadas pelos
cuidadores quanto aos cuidados pessoais. Esses cuidadores
desempenhavam atividades fora do âmbito doméstico: 46 (61%)
cuidadores realizavam os pagamentos da família e 43 (57%)
pacientes necessitavam de auxílio para sair de casa. O apoio
financeiro prestado ao paciente também teve destaque, com
44 (58%) cuidadores prestando tal ajuda.

Os cuidadores participavam significativamente dos cuida-
dos referentes à adesão à proposta terapêutica. Os pacientes
receberam de seus cuidadores maior atenção no que se refere
aos cuidados com o preparo da alimentação, ou seja, restrição
ao uso de sal (87%), açúcar (63%) e temperos (78%). Além disso,
o acompanhamento médico, traduzido em comparecimento às
consultas médicas (66%) ou da equipe multiprofissional (68%) e
a realização de exames (71%) também se destacaram. Os pa-
cientes que realizam tratamento na Clínica de Insuficiência Car-
díaca e seus cuidadores são orientados e treinados para desem-
penhar e acompanhar os cuidados necessários. Quando nos
referimos a pacientes com insuficiência cardíaca, vale ressaltar
que esses pacientes ingerem grandes quantidades de medica-
mentos diariamente, em diversos horários. A participação de um
membro da família acompanhando a administração dos medi-
camentos se torna essencial, e, além disso, a participação desse
cuidador nas consultas médicas e nas consultas com a equipe
multiprofissional, sem sombra de dúvida, é algo que contribui
com o tratamento. Todos os cuidadores deste estudo declara-
ram que sua ação e/ou participação contribuíram com o trata-
mento médico proposto, destacando-se o companheirismo, a
colaboração ou mesmo o apoio emocional. A adesão também foi
citada pelos sujeitos de nosso estudo, principalmente no que se
refere à ingestão de medicamentos e ao controle alimentar.

O estudo permitiu que os cuidadores deixassem uma men-
sagem sobre o cuidar. As mensagens foram agrupadas por
similaridade e demonstraram que os cuidadores estão sob o
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impacto da doença, apesar da demonstração de amor, carinho
e preocupação com o próximo.

CONCLUSÃO

Os cuidadores apresentaram-se participativos na ação do
cuidar no cotidiano pela aproximação afetiva, configurando-
se em cuidadores do tipo familiar, relacionados à rede de supor-
te social informal, portanto constituída especificamente de
membros da família. Destaca-se a mulher/cônjuge como pes-
soa de referência responsável pelo cuidado direto do pacien-
te e pelo uso de estratégias para enfrentamento das mudan-
ças na rotina impostas pela doença, contribuindo para o bem-
estar de seus membros familiares e fonte de incentivo. A famí-
lia é parte essencial no cuidado humano, pois é ela que vai
compartilhar com o paciente medos, tristezas e ansiedades,
entre outros, gerando, nesse processo, maior integração en-
tre eles. A população deste estudo foi constituída por 76 cuida-
dores, em sua maioria mulheres, católicos, com mediana de
idade de 49 anos, escolaridade correspondente ao ensino
fundamental incompleto, residentes com companheiro, proce-
dentes da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, e que
realizam o cuidar em média 12 horas diárias há pelo menos
nove anos. Os cuidadores, além de desempenhar a função de
cuidar, estavam inseridos no mercado de trabalho, destacan-
do as atividades especializadas manuais de comércio/servi-
ço, como costureiras. Os cuidadores secundários apareceram
neste estudo na função de colaboradores do cuidador prin-
cipal, na ausência deste, nas atividades relacionadas aos cui-
dados com alimentação, administração de medicamentos,
comparecimento ao hospital para realização de consultas mé-
dicas e/ou retirada de medicamentos. A dificuldade afetiva e
financeira em relação ao cuidado também foi verbalizada duran-
te a pesquisa, pois o cuidado envolve uma situação de ten-
são e desgaste emocional, uma vez que a doença sempre acar-
reta ônus financeiro para a família. Os tipos de cuidados pres-
tados pelo cuidador aos pacientes estão relacionados às ativi-
dades domésticas, pessoais e de adesão. Quanto às ativida-
des domésticas, destacou-se a higienização do domicílio e os
cuidados com as roupas, que, além de serem atividades as
quais os pacientes estão impossibilitados de executar, já es-
tão definidas no âmbito doméstico, por tratar-se de mulheres/
cônjuges. Já em relação aos cuidados pessoais, tais cuidadores
desempenhavam atividades também fora do espaço domésti-
co, como realização de pagamentos e auxílio para sair de casa.
Em relação aos cuidados com adesão, evidenciaram-se os
nutricionais, seguidos pelo comparecimento a consultas mé-
dicas, equipe multiprofissional e realização de exames. O es-
tudo apontou que os cuidadores receberam orientação da
equipe multiprofissional, o que corrobora a proposta da Clí-

nica de Insuficiência Cardíaca, em que os cuidadores são
orientados e treinados para desempenhar e acompanhar os
cuidados necessários no tratamento. Uma das alternativas
desenvolvidas na Clínica de Insuficiência Cardíaca está rela-
cionada ao investimento em informação e educação conti-
nuada, pois essas ferramentas podem ajudar na prevenção e
na otimização terapêutica, reduzindo desfechos clínicos, em
especial as reinternações, sendo a equipe multiprofissional
responsável por essa assistência planejada. Destacamos o
papel do serviço social, desenvolvendo ações socioeducati-
vas com o objetivo de desvelar e compreender a realidade co-
tidiana do sujeito, atuando e intervindo nos aspectos que
possam interferir na proposta terapêutica e de adesão. O es-
tudo permitiu que os cuidadores deixassem uma mensagem
sobre o cuidar, evidenciando o cuidado com o próximo, o amor
e a preocupação com o tratamento médico. Esperamos que
este estudo contribua para que os profissionais da saúde reco-
nheçam o trabalho desempenhado pelos cuidadores dos pa-
cientes com insuficiência cardíaca, para planejamento e im-
plantação de programas assistenciais e de educação, contri-
buindo para a identificação e o tratamento precoce na evolu-
ção desses pacientes, possibilitando a multiplicação da pro-
posta de clínicas de insuficiência cardíaca na saúde.
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ANABOLIC STEROID AND ITS ASSOCIATION WITH PHYSICAL

TRAINING INCREASED CARDIAC COLLAGEN: ROLE OF

TGF-βββββ AND RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM

Anabolic steroid may induce cardiac hypertrophy and, when
associated with physical training, may alter from physiological
to pathological cardiac hypertrophy. However, mechanisms
responsible for these effects are not completely known. The
aims of the study are to determine: 1) the role of TGF-β on
cardiac fibrosis induced by anabolic steroid, 2) the effects of
swimming training on collagen and TGF-β cardiac expression,
and 3) the renin-angiotensin system participation. Wistar rats
were used (n = 54), divided into six groups: sedentary control
(SC), sedentary anabolic steroid (SA), sedentary anabolic ste-
roid + Losartan (SAL), trained control (TC), trained anabolic
steroid (TA), and trained anabolic steroid + Losartan (TAL).
Anabolic steroid was administered twice a week (10 mg/kg/
week). Losartan was administered in drinking water (20 mg/kg/
day). Swimming training was conducted for 10 weeks (5 days/
week/60 minutes). We assessed cardiac collagen (collagen
volume fraction) and TGF-β gene expression (RT-PCR). Col-
lagen volume fraction and TGF-β expression were increased
with anabolic steroid treatment in trained and sedentary groups.
The increase of collagen volume fraction, in both groups
treated with anabolic steroid, was positively correlated with
TGF-β expression. Treatment with Losartan prevented colla-
gen volume fraction and TGF-β expression induced by ana-
bolic steroid in SAL and TAL groups. Therefore, the results

O uso de esteroides anabolizantes pode induzir hipertrofia
cardíaca e quando associado ao treinamento físico pode alte-
rar a hipertrofia cardíaca de fisiológica para patológica. Entre-
tanto, os mecanismos responsáveis por esses efeitos não
são completamente conhecidos. Este estudo tem como obje-
tivo verificar: 1) o papel do fator de crescimento transforma-
dor beta (TGF-β) na fibrose cardíaca induzida pelo esteroide
anabolizante, 2) os efeitos do treinamento físico aeróbio no
colágeno cardíaco e expressão de TGF-β; e 3) a participação
do sistema renina-angiotensina. Foram utilizados ratos Wistar
(n = 54) divididos em seis grupos: sedentário controle (SC),
sedentário esteroide anabolizante (SA), sedentário esteroide
anabolizante + losartan (SAL), treinado controle (TC), treina-
do esteroide anabolizante (TA) e treinado esteroide anaboli-
zante + losartan (TAL). O esteroide anabolizante foi adminis-
trado duas vezes por semana (10 mg/kg/semana). O losartan
foi administrado na água dos animais (20 mg/kg/dia). Foi reali-
zado treinamento de natação durante 10 semanas, cinco ve-
zes por semana, com duração de 60 minutos. Foram avaliados
o colágeno cardíaco (fração volume de colágeno) e a expressão
gênica de TGF-β (RT-PCR). O tratamento com esteroide ana-
bolizante aumentou a fração volume de colágeno e oTGF-β
tanto no grupo treinado como no grupo sedentário. O aumen-
to da fração volume de colágeno, em ambos os grupos trata-
dos com esteroide anabolizante, foi positivamente correla-
cionado com o aumento da expressão de TGF-β. O tratamen-
to com losartan foi eficaz em prevenir os aumentos da fração
volume de colágeno e de TGF-β induzidos pelo esteroide



30

Carmo EC et al./Esteroide anabolizante e sua associação com o treinamento físico aumentam o colágeno cardíaco:
papel do TGF-β e do sistema renina-angiotensina

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(4 Supl A):29-34

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Supl A — Vol. 20 — N
o

 4 — Out-Nov-Dez — 2010

O s esteroides anabolizantes são usados por atletas há
mais de cinco décadas para melhorar o desempenho
físico1, uma vez que apresentam propriedades anabó-

licas. No entanto, um fator que vem se tornando cada vez
mais preocupante é a utilização dessas drogas fora do meio
esportivo, por indivíduos que praticam atividade física como
forma de lazer, principalmente jovens e adolescentes, que têm
como objetivo apenas melhorar a aparência física.1,2 Esses
indivíduos, na maioria das vezes, fazem uso de doses suprafi-
siológicas, chegando a valores de 10 a 100 vezes maiores que
os indicados para fins terapêuticos3, o que pode levar a sé-
rios efeitos colaterais, entre eles a hipertrofia cardíaca4.

Quando associado ao treinamento físico, o uso de esteroide
anabolizante pode acarretar mudanças da hipertrofia cardíaca
fisiológica, induzida pelo treinamento físico, para hipertrofia car-
díaca patológica5,6, sendo esse efeito atribuído a alterações es-
truturais, tais como formação e distribuição de colágeno no
ventrículo esquerdo7. Entretanto, os mecanismos responsáveis
por esses efeitos ainda não são completamente conhecidos.

Em trabalho anterior de nosso grupo, foi sugerido pela
primeira vez que a mudança de hipertrofia cardíaca fisiológica
para patológica em ratos tratados com esteroide anabolizante
associado ao treinamento físico por natação está diretamente
correlacionada a maior ativação do sistema renina-angiotensi-
na cardíaco6.

A maioria das ações da angiotensina II na hipertrofia car-
díaca e proliferação de fibroblastos será desencadeada pela
sua ligação a receptores específicos denominados recepto-
res AT1.8 Os receptores AT1, quando ativados pela angioten-
sina II, vão estimular a liberação do fator de crescimento trans-
formador beta (TGF-β), o qual, sendo liberado pelos cardio-
miócitos, age nos fibroblastos, promovendo proliferação, cres-
cimento celular e expressão de proteínas relacionadas à fibro-
se, como o colágeno e a fibronectina.9 Em recente estudo, os
autores observaram que o aumento do TGF-β levou a maior
expressão do fator de crescimento de tecido conectivo (CTGF),
que pode ser responsável pelo aumento da fibrose cardía-
ca.10 Entretanto, os efeitos do esteroide anabolizante e sua

associação com o treinamento físico na expressão de TGF-β e
seus efeitos na fibrose cardíaca ainda são desconhecidos.

Com isso, este estudo tem como objetivo verificar: 1) o
papel do TGF-β na fibrose cardíaca induzida pelo esteroide
anabolizante, 2) os efeitos do treinamento físico aeróbio no
colágeno cardíaco e expressão de TGF-β; e 3) a participação
do sistema renina-angiotensina, por meio do bloqueio dos
receptores AT1, nesse processo.

MÉTODO

Todos os protocolos foram realizados de acordo com os
Princípios Éticos de Experimentação Animal (COBEA –
www.cobea.org.br) e aprovados pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universida-
de de São Paulo.

Foram utilizados ratos Wistar (8-12 semanas; pesando 180-
250 g; n = 54). Os ratos foram divididos em seis grupos: se-
dentário controle (SC), sedentário esteroide anabolizante (SA),
sedentário esteroide anabolizante + losartan (SAL), treinado
controle (TC), treinado esteroide anabolizante (TA) e treina-
do esteroide anabolizante + losartan (TAL). Os animais foram
alocados em gaiolas com 3 a 4 animais cada, separados por
grupos, e mantidos em temperatura entre 22oC e 24ºC com
controle de luz em ciclo invertido claro-escuro de 12 horas.
Água e comida foram administradas ad libitum.

O esteroide anabolizante decanoato de nandrolona (De-
cadurabolin; Organon, Roseland, Estados Unidos) foi admi-
nistrado subcutaneamente, duas vezes por semana, na dose
de 5 mg/kg por injeção, totalizando 10 mg/kg/semana.

O antagonista dos receptores AT1, losartan, foi adminis-
trado na água dos animais na dose de 20 mg/kg/dia, sendo
previamente determinado que cada animal consome em mé-
dia 40 ml/dia de água.

O treinamento de natação foi realizado segundo protoco-
lo adaptado de Medeiros et al.11, em sistema de natação com
água aquecida entre 30ºC e 32ºC. O treinamento foi realizado
durante 10 semanas, sendo cinco sessões semanais com au-
mento gradual do tempo, chegando a 60 minutos, com sobre-

suggest that TGF-β has an important role on cardiac collagen
increase induced by anabolic steroid and that renin-angio-
tensin system has an important role on the increase of cardiac
collagen and TGF-β, being that AT1 receptor blocker preven-
ted the effects induced by anabolic steroid.

Descriptors: Anabolic agents. Exercise. Transforming growth
factor beta. Renin-angiotensin system.

anabolizante tanto no grupo SAL como no grupo TAL. Assim,
os resultados sugerem que o TGF-β apresenta importante
papel no aumento do colágeno cardíaco induzido pelo este-
roide anabolizante e que o sistema renina-angiotensina tem
importante participação nesse processo, uma vez que o blo-
queio dos receptores AT1 preveniu os efeitos induzidos pelo
esteroide anabolizante.
Descritores: Anabolizantes. Exercício. Fator transformador
de crescimento beta. Sistema renina-angiotensina.
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carga de trabalho (peso na cauda do animal), até ser atingido
5% do peso corporal. Esse protocolo foi caracterizado como
treinamento de baixa intensidade e longa duração, sendo efeti-
vo na promoção de adaptações cardiovasculares e no aumento
da capacidade oxidativa muscular.11

Após o protocolo experimental (24 horas após a última
sessão de treinamento), os animais foram decapitados, o cora-
ção foi removido da cavidade torácica e dissecado para se-
parar o ventrículo direito do ventrículo esquerdo (parede li-
vre e septo). O ventrículo esquerdo foi dividido em duas par-
tes, sendo a base congelada em nitrogênio líquido e mantida
em freezer a -80ºC para análises bioquímicas e moleculares e o
ápice, mantido em formaldeído 6% por 24 horas e armazenado
em álcool 70% para análises morfométricas.

Fração volume de colágeno cardíaco
O coração foi cortado, fixado e incluído em parafina. Fo-

ram obtidos cortes histológicos de 5 μm de espessura, que
foram corados com picrosirius red e montados em lâmina de
vidro. Os cortes foram avaliados no sistema computadoriza-
do de imagens (Leica Q500 iw e Leica DMLS, Leica Imaging
Systems, Ltd., Cambridge, Reino Unido), utilizando-se lente
com aumento de 20 vezes. Para quantificação do colágeno
cardíaco a fração volume de colágeno foi calculada pela razão
porcentual da área do tecido miocárdico corado positivamen-
te para as fibras de colágeno (quantidade absoluta de colá-
geno) pela área total do tecido miocárdico. Foram examina-
dos 20 campos visuais para cada amostra.

Expressão gênica
A expressão gênica do TGF-β (sense – GGCGGTGCTCG

CTTTGTA e antisense – CGGGTGACTTCTTTGGC) foi de-
terminada pela técnica de reação de polimerase em cadeia
(RT-PCR). Foi utilizado como normalizador o gene da gliceral-
deído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) (sense – ATGGG
TGTGAACCACGAGAA e antisense – CGAGTACTGGTGT
CAGGTA). Os resultados foram expressos como unidades
arbitrárias (U.A.).

A extração do RNA foi realizada segundo método previa-
mente descrito.12 As amostras foram quantificadas por espec-
trofotometria e verificada sua integridade por eletroforese em
gel de agarose.

A amplificação do cDNA foi realizada nas seguintes con-
dições: 5-7 μl do produto da reação da transcriptase reversa
(cDNA), 2,5 μl de solução (10x) (20 mM Tris-HCl, pH 8,4, e
50 mM KCl), 0,75 μl de MgCl

2 
50 mM, 2 μl de dNTP, 0,5 μl de

cada primer (12,5 μM) e 0,25 μl de Taq Platinum DNA poly-
merase (Gibco) (2,5 unidades) e H

2
O esterilizada para com-

pletar 25 μl. A reação de PCR foi realizada em termociclador,

seguindo as condições específicas para os primers. Para
análise do produto do PCR, alíquotas de 10 μl do produto da
reação foram submetidas a eletroforese em gel de agarose a
3%. O marcador de peso molecular utilizado foi o DNA
ladder de 100 bp (Gibco-BRL).

As bandas foram visualizadas por efeito de raios ultravio-
leta por meio de um programa de aquisição de imagens (Che-
milmager 5500, Alpha Innotech, Califórnia, Estados Unidos).
A intensidade das bandas obtidas foi analisada por meio do
programa Scion Image Densitometry (NIH, Estados Unidos).

Análise estatística
Os resultados são apresentados como média + desvio padrão.

Foi utilizada análise de variância de dois fatores (ANOVA) para
análise dos dados (BASIC STATISTIC). Os grupos foram ana-
lisados em duas etapas: primeiro foram comparados os grupos
tratados com esteroide anabolizante com os grupos controle.
Em um segundo estágio, foram comparados os grupos trata-
dos com losartan e esteroide anabolizante em relação aos gru-
pos tratados com esteroide anabolizante. Quando observada
diferença significante foi realizado o teste de post hoc de Dun-
can, sendo p < 0,05 considerado estatisticamente significante.

RESULTADOS

Como pode ser observado na Figura 1, os grupos trata-
dos com esteroide anabolizante, tanto sedentário como trei-
nado, apresentaram aumento significante da fração volume
de colágeno (p < 0,05) (Figura 1A) e da expressão gênica de
TGF-β (p < 0,05) (Figura 1B), quando comparados aos grupos
controle. O aumento da expressão de TGF-β nos grupos tra-
tados com esteroide anabolizante foi positivamente correla-
cionado ao aumento da fração volume de colágeno (r2 = 0,74;
p < 0,05) (Figura 1C).

A Figura 2 apresenta os resultados dos grupos tratados
com esteroide anabolizante comparados aos grupos tratados
com esteroide anabolizante + losartan (SAL e TAL). Quando
o losartan foi associado à administração de esteroide ana-
bolizante, observou-se redução da fração volume de coláge-
no (Figura 2A) nos grupos SAL e TAL em relação aos grupos
tratados com esteroide anabolizante e da expressão gênica
de TGF-β (Figura 2B) nos grupos SAL e TAL em relação ao
grupo TA (p < 0,05).

DISCUSSÃO

Os resultados encontrados neste estudo demonstram a
participação do TGF-β no aumento do colágeno cardíaco in-
duzido pela administração de esteroide anabolizante e sua
associação com o treinamento físico de natação em ratos. O
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Os efeitos do esteroide anabolizante no aumento do colá-
geno cardíaco têm sido demonstrados na literatura. A admi-
nistração de esteroide anabolizante foi associada a aumento
de áreas fibróticas no coração, levando à necrose tecidual e a
alterações estruturais similares às observadas nos estágios
iniciais de insuficiência cardíaca.13 Resultados semelhantes
foram mostrados em trabalhos anteriores de nosso grupo, em
que o tratamento com esteroide anabolizante e a associação
de esteroide anabolizante ao treinamento físico de natação
aumentaram a fração volume de colágeno, sendo observadas
áreas de colágeno reparativo, indicando que o esteroide ana-
bolizante pode ter induzido a necrose tecidual nesses gru-
pos.6 Esses trabalhos corroboram os resultados observados
no presente estudo, no qual o tratamento com esteroide ana-
bolizante levou ao aumento do colágeno cardíaco.

O aumento do colágeno cardíaco pode induzir sérios pre-
juízos na função cardíaca. O tecido conectivo é responsável
por distribuir as forças de trabalho no coração, exercendo

A

B

C

Figura 1. Fração volume de colágeno (A), expressão gênica
de TGF-β (B) e correlação entre fração volume de colágeno e
TGF-β (C) nos grupos sedentário controle (SC), sedentário
anabolizante (SA), treinado controle (TC) e treinado anaboli-
zante (TA). Os dados estão representados como média + des-
vio padrão. * Diferença significante em relação ao grupo SC,
# diferença significante em relação ao grupo TC, p < 0,05.

A

B

Figura 2. Fração volume de colágeno (A) e expressão gênica
de TGF-β (B) nos grupos sedentário anabolizante (SA), se-
dentário anabolizante losartan (SAL), treinado anabolizante
(TA) e treinado anabolizante losartan (TAL). Os dados estão
representados como média + desvio padrão. † Diferença sig-
nificante em relação ao grupo SA, ‡ diferença significante em
relação ao grupo TA, p < 0,05.

aumento da expressão gênica de TGF-β pode decorrer do
aumento do sistema renina-angiotensina induzido pelo este-
roide anabolizante, uma vez que o tratamento com losartan,
um antagonista dos receptores AT1, preveniu o aumento do
colágeno cardíaco e da expressão de TGF-β.
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importante influência na complacência ventricular.14 Ao eco-
cardiograma, foi observada diminuição do pico de velocida-
de durante a fase inicial de enchimento diastólico em usuá-
rios de esteroide anabolizante.15 Também foi observado pre-
juízo da função diastólica em levantadores de peso que utili-
zavam esteroide anabolizante comparados aos que não utili-
zavam.16,17 Esses resultados nos sugerem que os efeitos do
esteroide anabolizante no aumento do colágeno cardíaco po-
dem induzir prejuízos na função cardíaca, revertendo a hiper-
trofia cardíaca fisiológica induzida pelo treinamento aeróbio
para hipertrofia cardíaca patológica.

Pouco se sabe sobre os reais mecanismos responsáveis
pelos efeitos do esteroide anabolizante no aumento do colá-
geno cardíaco. Tem sido sugerida sua ação direta nos recep-
tores androgênicos18 ou ainda por afetar enzimas específicas,
fluxo de íons e a matriz estrutural no miocárdio4. Em trabalho
anterior de nosso grupo, foi sugerida pela primeira vez a par-
ticipação do sistema renina-angiotensina no aumento do co-
lágeno intersticial associado ao esteroide anabolizante.6

A angiotensina II, por meio dos receptores AT1, exerce
um de seus principais efeitos, que é estimular a proliferação
de fibroblastos19, e o bloqueio dos receptores AT1 foi eficaz
em diminuir seus efeitos pró-fibróticos.20,21 A angiotensina II
pode exercer seus efeitos por meio da liberação de fatores
inflamatórios, dentre os quais destacamos o TGF-β. A ativa-
ção dos receptores AT1 promove a liberação de TGF-β, que,
por sua vez, exerce suas ações tanto nos cardiomiócitos, le-
vando a necrose tecidual, como nos fibroblastos, aumentan-
do a expressão de proteínas relacionadas à fibrose.8 No pre-
sente estudo, observamos que o tratamento com esteroide
anabolizante levou ao aumento da expressão de TGF-β, sen-
do esse positivamente correlacionado ao aumento da fração
volume de colágeno. Com isso, sugerimos que o aumento do
TGF-β participa diretamente do aumento do colágeno car-
díaco induzido pelo esteroide anabolizante.

Neste trabalho, a associação do treinamento físico de
natação ao esteroide anabolizante não influenciou os efei-
tos induzidos pelo esteroide anabolizante no aumento da
fração volume de colágeno e expressão de TGF-β. Recente-
mente demonstramos resultados semelhantes6, em que a as-
sociação do treinamento de natação não alterou a fração
volume de colágeno nos grupos tratados com esteroide ana-
bolizante. No entanto, foi observado que essa associação
aumentou a expressão de colágeno tipo III e induziu maior
hipertrofia cardíaca em relação ao grupo que apenas rece-
beu esteroide anabolizante, sugerindo que a associação de
esteroide anabolizante ao treinamento físico de natação pode
exacerbar os efeitos deletérios cardíacos induzidos pelo es-
teroide anabolizante.

O aumento da expressão de TGF-β induzido pelo este-
roide anabolizante pode ter ocorrido pela maior ativação do
sistema renina-angiotensina cardíaco. Buscando avaliar a par-
ticipação do sistema renina-angiotensina no aumento do
TGF-β e sua participação na fibrose cardíaca, bloqueamos os
receptores AT1 com losartan. O tratamento com losartan ini-
biu o aumento da fração volume de colágeno nos grupos
SAL e TAL em relação aos grupos tratados apenas com este-
roide anabolizante e a expressão de TGF-β nos grupos SAL e
TAL em relação ao grupo TA. Esses resultados demonstram
que o aumento do TGF-β e da fração volume de colágeno
induzido pelo esteroide anabolizante está associado a maior
ativação do sistema renina-angiotensina cardíaco, confirman-
do os resultados anteriores observados pelo nosso grupo6,
quando observamos que o tratamento com losartan inibiu o
aumento do colágeno cardíaco induzido pelo tratamento com
esteroide anabolizante6. O bloqueio dos receptores AT1, com
losartan, tem mostrado ser eficaz em restaurar a atividade da
colagenase, diminuindo o efeito pró-fibrótico da angioten-
sina II.20,21

CONCLUSÃO

Baseados nos resultados apresentados no presente es-
tudo, concluímos que o TGF-β tem importante papel no au-
mento do colágeno cardíaco induzido pelo tratamento com
esteroide anabolizante, visto que o aumento da expressão
de TGF-β foi positivamente correlacionado ao aumento da
fração volume de colágeno. Ainda, os resultados demons-
tram que o sistema renina-angiotensina tem importante par-
ticipação no aumento do TGF-β e, consequentemente, no
aumento do colágeno cardíaco, uma vez que o bloqueio dos
receptores AT1 preveniu os efeitos induzidos pelo esteroi-
de anabolizante.
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