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

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

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO 

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiolo-
gia do Estado de São Paulo adota as Normas de Vancouver 
(Uniform Requirements for Manuscript Submitted to Biomedical 

Journals – revisão em julho/2010), organizadas pelo Internatio-

(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 9 páginas, incluindo as referên-

nas lateraisda página  e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times  New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser  inseri-

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 à 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 – Descri-

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

-Título em inglês. 

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

em inglês). 
2.4 Quarta página e demais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1994;84(12):15.

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

Livro 
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4

th
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 sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 

-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003. 

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

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO SUPLEMENTO DA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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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 

In: 4
o 
Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 1998 

Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 
ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível em: 
http://www.abrasco.br/epirio98.

- JORNAL:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- REVISTA:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 
- LIVRO: 
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- CAPÍTULO DE LIVRO QUANDO O AUTOR DO CAPÍTULO É O MESMO 
AUTOR DO LIVRO:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm. 
- TESE (LIVRO NO TODO):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS 

4.1 Tabelas 
As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 

citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-

4.2 Figuras 
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 

páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto. 

-
tadas nas legendas. 

5 ENVIO DO MATERIAL 

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 

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 

aprovada por ele(s). 
Todos os artigos publicados tornam-se propriedade 

permanente do Suplemento da Revista da Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo e não podem ser publicados 
sem o consentimento por escrito da Diretoria de Publicações. 
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FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR

-
mento da morbidade, envolvendo disfunção de múltiplos órgãos e, consequentemente, morte. Atualmente, os 
conceitos sobre cirurgia cardíaca têm mudado, com a emergência de novas técnicas menos invasivas, como 
incisões menores e cirurgias sem circulação extracorpórea (CEC), proporcionando queda nas repercussões 
dos órgãos e sistêmas.

No artigo Guizilini S, Bolzan DW, Faresin SM, Alves FA, Gomes WJ.  Minimally invasive coronary 

artery bypass surgery provides better preservation of postoperative pulmonary function. Arq Bras Cardiol 

2010;95(5):587-93, este conceito foi avaliado quando se comparou a cirurgia de revascularização miocár-
dica sem CEC com esternotomia total (mediana) versus esternotomia parcial limitada (miniesternotomia). 
O trabalho abordou o impacto do tamanho de incisão esternal na função pulmonar no pós-operatório de 
revascularização miocárdica sem CEC. Os autores concluíram que, independentemente do tipo de incisão, 
há diminuição da função pulmonar, deixando o paciente vulnerável a desenvolver complicações pulmonares 
no pós-operatório. Entretanto, pacientes submetidos à miniesternotomia apresentaram melhor preservação 
e recuperação da função pulmonar quando comparados à esternotomia mediana.

Sabemos que a disfunção pulmonar é uma consequência inevitável após cirurgia cardíaca, indepen-

desta disfunção. Evidências apontam que a Fisioterapia Cardiovascular vem sendo utilizada para manter 
boas condições respiratórias e acelerar o processo de recuperação da função pulmonar no pós-operatório, 
podendo, se não evitar, amenizar as possíveis complicações pulmonares a que o individuo está susceptível. 
Com base nos resultados do estudo citado acima, podemos dizer que pacientes submetidos à esternotomia 
total merecem cuidado especial, pois complicações podem ocorrer com maior incidência, devido ao maior 

-

Vamos nos encontrar lá!

Departamento de Fisioterapia
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MÚSICA E SAÚDE: OS BENEFÍCIOS PARA O CORAÇÃO

A relação entre música e saúde existe desde a Idade Antiga (4000 a.C. - 476 d.C.). Platão utilizava 
a música como recurso para eliminar fobias, angústias e depressão; Pitágoras prescreveu intervalos musi-
cais para promover saúde; e Aristóteles a defendia como catarse emocional. Os egípcios a utilizaram para 

1). Na mitologia 
grega, Apolo é o Deus provedor da medicina e da música. 

no combate ao cansaço dos soldados1. Desde então, ela tem sido utilizada no tratamento de várias doenças, 
em diversas situações (pré-operatório, procedimentos diagnósticos, hemodiálise, etc) e com variadas idades 
(crianças, adultos, idosos).

pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio2, além de reduzir a ansiedade e dor em pacientes adul-
tos após cirurgias cardíacas3. Uma revisão sistemática4, com pacientes com doença arterial coronariana, 

Contudo, se por um lado a música é capaz de provocar respostas emocionais que melhoram a quali-
dade de vida, quando utilizada como método de intervenção terapêutico é também capaz de induzir efeitos 
adversos como estresse e agressividade5. Isso porque as reações à música são diversas e dependem não 
somente de seus aspectos formais ou estruturais (repertório, andamento, ritmo, melodia, harmonia etc), mas 

da cardiologia, sendo de fácil aplicabilidade, baixo custo e boa aceitabilidade. No cenário da Psicologia, 
destacam-se seus benefícios para o tratamento de estados emocionais como ansiedade, estresse e depressão. 
Contudo, pela possibilidade de causar prejuízos à saúde, seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, 

estudos que nos auxiliem a compreender seus efeitos.

Danielle Misumi Watanabe
Psicóloga Clínica e Hospitalar

Hospital Auxiliar de Cotoxó do Hospital das Clínicas FMUSP, SP
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Cocate PG et al./Ocorrência de sobrepeso e obesidade em crianças de uma escola pública do município de Ubá-MG
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2 Supl A):3-7

A prevalência da obesidade vem aumentando consideravel-

mente no mundo, afetando todos os níveis sociais, sendo 

considerada atualmente uma epidemia global. O objetivo deste 

crianças de 7 a 10 anos que estudam em uma escola da rede 

pública da cidade de Ubá-MG. Foi realizada uma pesquisa 

ocorrência de sobrepeso e obesidade em crianças de uma 

escola da rede pública de Ubá-MG. A amostra foi composta 

por 126 crianças de 7 a 10 anos, sendo que 53 eram meninos 

-

poral (IMC) dos meninos com faixa etária entre 7 e 10 anos 

2, P=0,026). Em relação à comparação do 

IMC de meninos e meninas de 7 anos, observou-se também que 

os meninos apresentaram este valor superior ao das meninas 
2, P=0,011). Concluiu-se 

que a ocorrência de sobrepeso e obesidade na escola estudada 

ainda, uma maior ocorrência de sobrepeso e obesidade entre 

os meninos em comparação com as meninas. A partir desses 

resultados, observa-se a necessidade de intervenção imediata 

na escola por meio do incentivo à prática de atividades físicas 

e alimentação equilibrada.
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The prevalence of obesity has increased considerably in the 

world, affecting all levels of society, being currently considered 

a global epidemic. The objective of this study was to verify 

the prevalence of overweight and obesity in children 7-10 

years old studying at a public school in the city of Uba-MG. 

We performed a cross-sectional observational study, which 

revealed the presence of overweight and obesity in children 

from a public school Uba-MG. The sample consisted of 126 

children 7 to 10 years old, of which, 53 were boys and 73 

were girls. We found that the body mass index (BMI) of boys 

2, P=0.026). Regarding the 

comparison of the BMI of boys and girls 7 years-old, it was 

found that boys also showed higher values than girls (18.05 
2, P=0.011). We conclude that the 

prevalence of overweight and obesity in the school was signi-

also a higher incidence among boys compared to girls. These 

results show the need for immediate intervention at school by 

encouragement of physical activity and balanced diet.
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Aprevalência da obesidade vem aumentando consi-
deravelmente no mundo, afetando todos os níveis 
sociais, sendo considerada, atualmente, uma epidemia 

mundial. Nos Estados Unidos, cerca de 17% das crianças e 
adolescentes são obesos ou apresentam risco de sobrepeso¹ 
e diversos estudos envolvendo crianças e adolescentes de 

expressiva de sobrepeso e obesidade2-4 .
A quantidade total de gordura, o excesso de gordura no 

tronco ou na região abdominal e o excesso de gordura visceral 
são aspectos da composição corporal associado à ocorrência 
de doenças crônicas não transmissíveis. O aumento da con-
centração de colesterol sérico é um fator de risco para doença 
coronária, risco este superior quando associado à obesidade. 
Assim, o indivíduo com sobrepeso tem um risco três vezes 
maior de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 do que um in-

5.
Os mesmos autores5 ressaltam que a aterosclerose tem 

início na infância, com depósito de LDL-colesterol entre as 
camadas íntima e média das artérias, formando estrias de gor-
dura que podem, em algumas pessoas, progredir para lesões 
ateroscleróticas avançadas em poucas décadas. Esse processo 
pode ser reversível no início do seu desenvolvimento, porém, 
quando não tratado, pode provocar problemas cardiovasculares.

A obesidade em crianças resulta do desequilíbrio en-
tre atividades físicas e o excesso de consumo de alimentos 
densamente calóricos, tendo sido mostrado que o número de 
horas que uma criança passa assistindo TV é um importante 
fator associado à obesidade, acarretando um aumento de 2% 
na prevalência de obesidade para cada hora adicional de televi-
são. O hábito de substituir refeições por lanches rápidos, como 
salgados, sanduíches e chocolates, entre outros, especialmente 
no desjejum, juntamente com o consumo de refeições de baixo 
valor nutricional, vêm sendo considerados comportamentos 
importantes que podem contribuir para o desenvolvimento da 
obesidade6.

e obesidade, principalmente antes dos 10 anos de idade ou na 
adolescência, reduzem a gravidade da doença na idade adulta, 
porque mudanças na dieta e no nível de atividade física podem 

calórico são necessárias para causar alterações substanciais no 
grau de obesidade7.

O diagnóstico de sobrepeso e obesidade em crianças 
por meio de estudos transversais em escolares tem sido foco 
de alguns trabalhos realizados no Brasil2,3. Porém, tais estudos 

desta natureza abrangendo não apenas macrorregiões, mas 
também regiões interioranas, para que tenhamos uma visão 
global da dimensão da frequência de sobrepeso e obesidade 
em crianças e, assim, promover um trabalho com enfoque na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Deste modo, 

e obesidade de crianças de 7 a 10 anos que estudam em uma 
escola da rede pública da cidade de Ubá-MG.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo, foi realizada pesquisa observacional de 
corte transversal, na qual foi levantada a ocorrência de sobre-
peso e obesidade em escolares de uma escola da rede pública 
de Ubá-MG. A amostra foi composta por 126 crianças de 7 a 
10 anos, sendo 53  meninos e 73 meninas. 

Para a determinação do peso corporal, foi utilizada 
uma balança da marca Filizola, com precisão de 0,5 kg. Para a 

da marca Sanny, com precisão de 0,1 cm. Após a avaliação 
do peso corporal e da estatura de cada aluno, foi realizado 
o cálculo do índice de massa corporal (IMC), expresso pela 

crianças foram utilizados os valores de referências propostas 
por Cole & Monteiro8.

Vale ressaltar que a utilização de medidas antropomé-
tricas constitui um modo mais prático e de menor custo para 
avaliação do estado nutricional de indivíduos e populações9.
Portanto, adotamos, no presente trabalho, apenas uso do IMC 
para a determinação do sobrepeso e obesidade, pois, além 
dos benefícios mencionados, apresenta relação positiva com 
o comportamento sedentário em crianças1

corporal, principalmente em crianças com idade superior a 
5 anos, e é um parâmetro que tende a ser recomendado, para 
esta população, como padrão internacional de referência por 
todos os institutos10.

A análise estatística foi conduzida pelo software SPSS. 

Para comparação dos valores de IMC médio das meninas com 
o IMC médio total dos meninos de 7 a 10 anos, utilizou-se o 

comparação do IMC entre meninos e meninas de cada faixa 
-

RESULTADOS

Ao analisarmos o estado nutricional de meninos e me-
ninas por meio da determinação do índice de massa corporal 

-
dade, sendo que obtivemos um maior percentual de meninos 
com sobrepeso e obesidade do que meninas (Figura 1).

Na Figura 2 está representado o estado nutricional de 
meninos e meninas de 7 a 10 anos de idade, separados por faixa 
etária. A partir desses dados, observa-se um elevado número 
de obesidade e sobrepeso entre meninos de 8, 9 e 10 anos e 
meninas de 8 anos e de obesidade entre meninos de 7 anos e 
meninas de 8 anos.

-
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kg/m2, P=0,026). Em relação à comparação do IMC de meni-

2, P=0,011). Nas faixas etárias de 8 anos, 

IMC entre meninos e meninas (P=0,535, P=0,904 e P=0,183, 
respectivamente).

DISCUSSÃO

obesidade em meninos e meninas da escola onde foram coleta-
dos os dados foi de 13,21% e 10,96%, respectivamente. Estudo 
realizado em nível nacional com crianças na faixa etária de 10 
e 11 anos mostrou que a prevalência de obesidade no Brasil 
é de, respectivamente, 10,6% meninos e 6,5% nas meninas11.
Os valores obtidos no atual trabalho mostram-se superiores 
aos valores encontrados em nível nacional, dado considerado 
preocupante para a amostra estudada.

Outros resultados se encontram em concordância em 
relação ao nosso estudo: pesquisa realizada na cidade de Santos-

SP, em escolas públicas, constatou prevalência de obesidade 
feminina de 14,3% e masculina de 16,9%12. Outro trabalho 
realizado na região Sudeste observou resultado próximo ao 
do presente estudo, em que a prevalência de obesidade entre 
meninos e meninas foi de 9,2% e 10,3%, respectivamente3.

Em outra pesquisa realizada em 14 escolas públicas no 
município de Ubá-MG, foi encontrada prevalência de obesidade 
de 23,2% em meninos e 24,1% em meninas. Tais valores são 
bastante expressivos em relação à região Sudeste e estes altos 
índices de obesidade podem interferir negativamente na saúde 
destas crianças no presente momento e na sua vida adulta2.

Em estudo realizado na região Nordeste, observou-se 
que há uma menor prevalência de obesidade infantil do que 
na região Sudeste. Neste trabalho, 5,6% das crianças foram 

9,3% eram meninos3.
Em estudo similar, realizado em Feira de Santana-BA, 

foi apenas de 2,7% em crianças de 6 a 10 anos, não havendo 

sexos masculino e feminino13.
Já na cidade de Recife-PE, Silva et al.4 -

sultados concordantes com os dados obtidos nos municípios de 
Feira de Santana-BA e Salvador-BA, nos quais a prevalência 
de obesidade em meninos e meninas foi respectivamente de 
3,9% e 4,9%.

Os valores discrepantes na prevalência de obesidade 
entre as regiões Sudeste e Nordeste vistos nos estudos apre-
sentados podem ser devidos à diferença da dieta nutricional de 
ambas as regiões, ou seja, a região Sudeste, por ser mais desen-
volvida, possui estilo de vida mais complexo que o da região 
Nordeste. Na região Sudeste, normalmente, tem-se um consumo 
de alimentos de forma irregular, sendo assim, frequentemente 
as pessoas se alimentam mal, não fazem as refeições diárias de 
forma adequada, e acabam consumindo lanches rápidos. Tal 
fato é decorrente do estilo de vida que essas pessoas possuem, 
no qual não há tempo nem de se alimentar de maneira correta. 
Já na região Nordeste, o estilo de vida é mais natural, pois o 
consumo alimentar é basicamente de frutas, verduras, frutos 
do mar, etc. Assim, comumente, as pessoas dessa região con-
somem alimentos mais saudáveis3.

estado nutricional das pessoas. Na região Sudeste, devido ao 
estilo de vida dos pais, que passam a maior parte do tempo 

de casa, jogando videogames, usando computadores, ou mes-
mo só assistindo televisão Este estilo de vida faz com que as 
crianças se tornem cada vez mais sedentárias, o que contribui 
para o aumento do nível de obesidade. Já na região Nordeste, 
as pessoas normalmente têm um estilo de vida mais natural e 
realizam mais atividades físicas em seus trabalhos. Esses fatores 
fazem com que o nível de sedentarismo e, consequentemente, a 
obesidade se tornem menos propensos em crianças e adultos3.

Diante dessas informações, é possível inferir que uma 

Figura 1. Estado nutricional de meninos e meninas de 7 a 10 anos de 
uma escola da rede pública de ensino.

Figura 2. Estado nutricional de meninos e meninas de uma escola da 
rede pública de ensino separado por faixa etária.
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parte considerável do grupo estudado (45,3% dos meninos e 

possivelmente apresenta hábitos de vida sedentários e consumo 
alimentar acima do previsto pela idade. Sendo assim, apesar 
de no presente estudo não ter sido feita a avaliação desses 
parâmetros, sabe-se que quando um destes encontra-se em de-
sequilíbrio (positivo), há tendência ao ganho de peso corporal12.

Além desses resultados, cabe destacar que, no presente 

entre as crianças de 7 a 10 anos, sendo que a idade de maior 
expressão foi a de 7 anos de idade, em que observou-se 41,2% 

relação a 18,6% das meninas.
Os resultados obtidos no presente estudo, em relação 

à elevada ocorrência de sobrepeso e obesidade nas crianças 
de uma escola da rede pública de ensino são preocupantes, 
pois sabe-se que, se estas condições de excesso de peso forem 
continuadas para a adolescência e a vida adulta, tais crianças 
serão propensas a desenvolver uma série de doenças crônicas, 
como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, osteoporose, 

saúde e qualidade de vida1.
Dentro deste contexto, devido ao estilo de vida sedentá-

rio e ao elevado consumo alimentar e suas dramáticas consequ-

com a saúde e qualidade de vida das pessoas. Sendo assim, para 
a prevenção e combate do sobrepeso e obesidade é considerado 
importante que as crianças se alimentem de forma saudável e 
pratiquem atividades físicas de forma regular. Com esse esti-

na frente da televisão ou no computador e praticam diversas 
atividades físicas, o que faz com que tenham baixo nível de 
sedentarismo e, consequentemente, menor nível de obesidade3.

Quanto à alimentação saudável, é importante incentivar 
que as crianças não substituam as refeições diárias por lanches 
rápidos, tais como hambúrgueres, sanduíches, salgados, etc. É 
interessante, também, estimular as crianças a optar pelo consu-
mo de alimentos saudáveis, tais como frutas, verduras, legumes, 
etc. Portanto, para minimizar futuros problemas relacionados à 
obesidade, seria importante incentivar a prática de atividades 
físicas regulares e o consumo de alimentos saudáveis13.

necessidade de conscientizar os pais dos perigos da obesidade 
infantil e das vantagens e benefícios da prática de atividades 
físicas regulares e de uma alimentação saudável. Para tal, seria 

Nutrição ministrassem palestras, disponibilizassem folhetos 
informativos e tivessem diálogos sobre esses assuntos tanto 
com os pais quanto com as crianças e comunidade escolar. 

Além disso, também seria importante que as nutricio-
nistas realizassem cardápios de alimentos saudáveis a serem 
vendidos nas lanchonetes das escolas e que os professores 
de Educação Física ministrassem suas aulas com atividades 

físicas adequadas às respectivas faixas etárias, promovendo 

saúde física de seus alunos. A partir dessas atividades e conhe-

maior conscientização quanto aos hábitos de vida saudável tanto 
dentro da escola, como fora dela, favorecendo a redução da 
ocorrência de sobrepeso e obesidade e de seus futuros proble-
mas relacionados à saúde. Cabe destacar que hábitos saudáveis 
criados na infância provavelmente serão continuados na vida 
adulta, portanto, este momento seria favorável para a promoção 
de tais atitudes. Desta forma, conseguiríamos reduzir os índices 
de sobrepeso e obesidade infantil tanto na escola estudada, ou 
mesmo na cidade de Ubá-MG.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que há uma elevada ocorrência de 
sobrepeso e obesidade na escola da rede pública do município 
de Ubá-MG, em comparação a outros estudos nacionais. Além 

sobrepeso e obesidade foi superior do que o de meninas na 
faixa etária de 7 a 10 anos.

O alto índice de obesidade infantil na faixa etária de 7 a 
10 anos possivelmente se deve ao elevado consumo alimentar 
e a falta de prática de atividades físicas regulares das crianças. 
Outro possível fator interveniente para este fato pode ser a falta 
de informação dos pais e da escola sobre o assunto.

intervenção imediata na escola por meio do incentivo da prática 
de atividades físicas (combate ao sedentarismo) e consumo de 
alimentos saudáveis.
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O estresse físico a que são submetidos nadadores pode pro-

-

de treinamento físico (aeróbico e força). As concentrações 

séricas de lipídios foram determinadas com o uso de técnicas 

enzimáticas colorimétricas e foram observadas alterações nas 

p

p  p

p

no nível de triglicerídeos e aumentos nos valores de HDL-C, 

LDL-C e colesterol total. Entretanto, apesar dessas mudanças, 
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Physical stress to what swimmers are submitted can promote 

under 12 weeks of physical training (aerobic and strength). 

Lipid serum concentrations had been determined with the use 

of enzymatic techniques (colorimetrical) and we observed 

= 14.6%, p p

p

p

the serum concentration of triglycerides, and increased serum 

concentrations of LDL-C, HDL-C and total cholesterol. In spite 
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Dislipidemia é um fator de risco cardiovascular, que tem 
o exercício físico como coadjuvante ao tratamento far-
macológico1. Nesse sentido, o exercício físico aeróbico 

1,2.
O treino de natação tem uma característica peculiar de 

ter grande demanda do sistema aeróbico3. A natação tem sido 
recomendada como um tipo de exercício aeróbico regular para 
promoção da saúde, bem como tratamento de fatores de risco 
cardiovascular4

do meio aquático4.
Na natação, a ausência de contato físico entre os partici-

pantes e o menor estresse físico dos atletas, em comparação aos 
demais esportes coletivos, resulta em uma resposta reduzida de 

5. Essa resposta reduzida de citocinas 

coletivos terrestres, tais como futebol e voleibol5.
Poucos são os estudos longitudinais que avaliaram o 

6-8. Destes, 
apenas um foi realizado com atletas de natação6. Portanto, o 

natação da categoria adulta.

MÉTODOS

A amostra do presente estudo foi constituída por 15 
indivíduos do gênero masculino, atletas federados de natação, 
da categoria adulta, do Estado do Rio de Janeiro, com idade 
média de 23,42 ± 3,5 anos.

Na semana anterior ao período de treinamento, foi 
realizada uma avaliação antropométrica, na qual se avaliou a 
massa corporal, a estatura e o percentual de gordura corporal 
dos atletas. Para avaliação do percentual de gordura, utilizou-
se a fórmula de Jackson & Pollock9 para três dobras cutâneas 
(tórax, abdômen e coxa), derivada para indivíduos homens, 
visando estimar a densidade corporal, e a fórmula de Siri para 
estimar o percentual de gordura9.

Os instrumentos utilizados foram: uma balança mecâ-
nica de capacidade de 150 kg e precisão de 100g, com estadi-

com precisão de 0,1 mm (10 g/mm2), marca CESCORF (Brasil). 
Todas as medidas antropométricas foram realizadas por um 
avaliador treinado e em conformidade com as recomendações 
da International Society for the Advancement of Kinanthro-

pometry (ISAK)10.
O treinamento foi realizado em seis dias por semana, 

apenas no horário da tarde, sendo composto por treinamento 
técnico, por meio de exercícios educativos e corretivos, como 
variação do treinamento e aspectos motivadores, e por treina-

1). A duração dos treinos foi de 30 minutos de trabalho fora 

d’água quatro vezes por semana (segunda-feira: três exercícios 
para peitoral e dois para bíceps; terça-feira: três exercícios para 
dorsal e dois para tríceps; quarta-feira: quatro exercícios para 
membros inferiores e três para deltóides e trapézio; sexta-feira: 
circuito compreendendo três exercícios para peitoral e dorsal, 
dois exercícios para membros inferiores, deltóides, bíceps e 
tríceps) e 120 minutos de treino dentro d’água, realizados todos 
os dias, perfazendo 14 horas/semana.

A intensidade das atividades foi determinada pelo teste 
de uma repetição máxima (1RM), para determinar as cargas 
de treinamento de força; para os treinamentos dentro d’água, 
a intensidade foi determinada pela concentração de lactato 
(mmol/L), pelo teste de Mader (1976) de duas velocidades3.
Este protocolo de treinamento foi realizado sempre às segundas-
feiras e determinava as velocidades de treinamento da semana, 
por meio da correlação entre a concentração de lactacidemia 
e velocidade de nado3.

Para análise da concentração de lactato sanguíneo, o 
sangue capilar foi recolhido do lóbulo da orelha, hiperemiada 
com Finalgon, para um tubo capilar heparinizado, do qual fo-
ram recolhidos 25µl. Este sangue foi posteriormente analisado 
para determinação da concentração de lactato, pelo Lactímetro 
Yellow Springs - 1500L Sport®.

Os atletas foram previamente avaliados clinicamente e 
por exames complementares, pela anamnese e por hemograma 
completo, sendo então liberados pelo médico para prática de 
exercício físico intenso por não apresentarem nenhum tipo de 
lesão ou doença oportunista (infecções bacterianas ou virais). 
Apesar da alimentação não ter sido controlada, a mesma foi 

atletas realizassem uma dieta constituída de 70% carboidratos, 
20% proteínas e 10% lipídeos.

Antes da coleta, todos os participantes foram infor-
mados sobre os procedimentos da experiência e os possíveis 
desconfortos associados ao estudo, aceitando e assinando 
o consentimento informado para participação da pesquisa, 
atendendo a Resolução nº. 196 de 10 de outubro de 1996, do 
Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro 
sob número de protocolo 0258.

A coleta das amostras de sangue foi feita na semana 
anterior ao início do período de treinamento e 24-48h após 
o término da 12ª semana, sempre pela manhã, respeitando as 
necessidades para as análises dos parâmetros hematológicos e 
bioquímicos necessários para cada tipo de análise. Os partici-
pantes foram instruídos a fazer jejum de 12 horas, não ingerir 
bebidas alcoólicas nas 72 horas que antecederam a coleta, assim 
como evitar bebidas contendo cafeína, ou qualquer tipo de esti-
mulante, e exercícios físicos intensos 24 horas antes da coleta. 

Para as dosagens da lipoproteína colesterol de alta 
densidade (HDL-C), colesterol total e triglicerídeos foram 

seguir: HDL-C pelo método reativo precipitante; colesterol total 
pela enzimática-espectrofotométrica colesterol oxidase/pero-
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Quadro 1: Planilha de periodização dos dias de treinamento determinado por intensidade e tipo de trabalho.

Dias de
treinamento

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

PRIMEIRO MESOCICLO (1ª a 3ª semana)

Atividades
fora d’água

Musculação carga 
de 70% (1RM)

Musculação carga 
de 70% (1RM)

Musculação carga 
de 70% (1RM)

Musculação carga 
de 70% (1RM)

Atividades
dentro
d’água

Aquec= 10’.
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2mmol/l)

Regenerativo= 20’

Aquec= 15’
Técnico= 20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar= 25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo= 20’
Complementar=

10’

Aquec= 10’
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2,0mmol/L)

Regenerativo= 20’

Aquec= 15’
Técnico=  20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar=

25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo=
20’

Complementar= 
10’

SEGUNDO MESOCICLO (4ª a 6ª semana)

Atividades
fora d’água

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Atividades
dentro
d’água

Aquec= 10’
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2mmol/l)

Regenerativo= 20’

Aquec= 15’
Técnico= 20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar= 25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo= 20’
Complementar=

10’

Aquec= 10’
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2,0mmol/L)

Regenerativo= 20’

Aquec= 15’
Técnico= 20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar=

25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo=
20’

Complementar= 
10’

TERCEIRO MESOCICLO (7ª a 9ª semana)

Atividades
fora d’água

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Musculação carga 
de 75% (1RM)

Atividades
dentro
d’água

Aquec= 10’
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2mmol/l)

Regenerativo= 20’

Aquec= 15’
Técnico= 20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar= 25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo= 20’
Complementar=

10’

Aquec= 10’
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2,0mmol/L)

Regenerativo=
20’

Aquec= 15’
Técnico= 20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar=

25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo=
20’

Complementar= 
10’

QUARTO MESOCICLO (10ª a 12ª semana)

Atividades
fora d’água

Musculação carga 
de 80% (1RM)

Musculação carga 
de 80% (1RM)

Musculação carga 
de 80% (1RM)

Musculação carga 
de 80% (1RM)

Atividades
dentro
d’água

Aquec= 10’
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2mmol/l)

Regenerativo= 20’

Aquec= 15’
Técnico= 20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar= 25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo= 20’
Complementar=

10’

Aquec= 10’
Técnico= 30’

Aer = 60’ 
(2,0mmol/L)

Regenerativo=
20’

Aquec= 15’
Técnico= 20’

LA = 45’ 
(3,5mmol/L)

Regenerativo= 15’
Complementar=

25’

Aquec= 20’
Técnico= 40’

LAn = 30’ 
(4,5mmol/L)

Regenerativo=
20’

Complementar= 
10’

Aquec – Aquecimento; LA – limiar aeróbico; LAn – Limiar Anaeróbico; Aer – aeróbico.
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xidase; e triglicerídeos pela enzimática-espectrofotométrica 
glicerol  fosfato/peroxidase. A lipoproteína colesterol de baixa 
densidade (LDL-C) foi calculada pela equação de Friedewald. 
Todos os valores são expressos em mg/dL.

A média e desvio padrão foram utilizados para descrição 
do grupo nos períodos pré e pós-treinamento. A estatística in-
ferêncial utilizada foi o teste t de student para amostra pareada. 

p

estatístico utilizado foi o ®.

RESULTADOS

Os dados encontrados relativos à massa corporal, 
-

tropométrica no período pré-exercício foram de 79,12 ± 10,6 
kg, 187,5 ± 12,3 cm, e 10,2 ± 4,5%, respectivamente. Toda-
via, não foi realizada a avaliação antropométrica no período 
pós-treinamento, pois o objetivo dessa avaliação foi apenas 
caracterizar a amostra.

Os valores referentes à análise sanguínea avaliada 
antes e após as 12 semanas de treinamento estão dispostos na 
Tabela 1.

e incremento de 4,6 mg/dL no nível sérico do HDL-C ( %

concentração plasmática de colesterol total e LDL-C.
Em atletas de natação, ao término da temporada, não 

houve diferenças na concentração sérica de colesterol total, 
triglicerídeos, LDL-C e HDL-C em comparação ao período 
pré-temporada. Todavia, no decorrer da temporada ocorreram 

6. A 
intensidade desse estudo não foi descrita, porém o volume de 
treinamento variou durante a temporada, tendo a maior parte da 
temporada um volume de 22 km por semana6. O treinamento 
de natação sobre fatores de risco cardiovascular em indivíduos 
obesos e hipertensos, com duração de 60 minutos e intensidade 
de 60% da frequência cardíaca de reserva ajustada para a nata-
ção, com três sessões semanais, pelo período de 10 semanas, 

de jejum ou mesmo na composição corporal7.
Já em adolescentes do gênero feminino, saudáveis ou 

com diabetes tipo 1, o treinamento com natação duas vezes por 
semana, ao longo de 14 semanas, também não proporcionou 

indivíduos saudáveis apresentaram um incremento de 9,7% na 
concentração plasmática de HDL-C8.

Comparando os resultados do presente estudo com 
estudos envolvendo outras modalidades esportivas terrestres, 
Brites et al.12 obtiveram que jogadores de futebol engajados 
em um treinamento regular apresentaram aumento médio de 
12,5% na concentração plasmática de HDL-C, sem nenhuma 

de futebol bem treinados também não apresentaram diferenças 

HDL
3
 em comparação ao grupo controle13.
Ruiz et al.5, em estudo transversal, observaram um 

-
res em comparação a jogadores de futebol e de voleibol. Os 
nadadores apresentaram menores valores de apo B100 (va-
riável diretamente relacionada com risco de doença arterial 
coronariana)14 e de LDL-C, além de maiores concentrações 
de apo A-I5 (variável inversamente relacionada com o risco de 
doença arterial coronariana)14. Entretanto, atletas nadadores 
adolescentes apresentaram concentrações séricas de LDL-C e 

com indivíduos não atletas15.
O gasto energético da atividade parece ser o fator 

aumento no HDL-C16,17. Maior frequência de sessões por se-
mana tem sido relacionada a maior concentração de HDL-C18.
Consequentemente, o dispêndio energético semanal com o 
treinamento parece ser o principal responsável por mudanças 

HDL-C11. Apesar de não ter sido medido, a elevada intensidade 
e volume de treino semanal provavelmente proporcionaram um 

Tabela 1: Concentrações plasmáticas de colesterol total, 
triglicerídeos, HDL-C, LDL-C antes e após as 12 semanas 
de treinamento.

Parâmetros Lipídicos Pré-treino Pós-treino

Colesterol Total (mg/dL)

Triglicerídeos (mg/dL)

HDL-C (mg/dL)

LDL-C (mg/dL)

LDL-C - lipoproteína colesterol de baixa densidade;
HDL-C - lipoproteína colesterol de alta densidade.
* p

† p

As concentrações séricas de LDL-C ( % = 23,54%), co-
lesterol total ( % = 14,46) e HDL-C ( % = 10,8) aumentaram 

(p p

com a concentração sérica de triglicerídeos ( % = -22,25). 

DISCUSSÃO

Estudos têm revelado que a atividade física aeróbica é 
capaz de aumentar a concentração sérica de HDL-C, além de 
reduzir a concentração de LDL-C2. Todavia, o exercício físico 
regular apresenta maior impacto sobre os níveis plasmáticos de 
triglicerídeos e HDL-C,  este último apresentando alterações 
modestas (entre 2 a 8mg/dL)11. No presente estudo, após o 
treinamento de 12 semanas em atletas de natação, foi obser-

% = -22,25) 
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mínimo necessário para observarem-se alterações positivas no 
HDL-C (aproximadamente 1200 kcal/semana)11. O aumento na 
concentração sérica de HDL-C provavelmente foi consequência 
de uma redução em seu catabolismo19, enquanto a redução da 
concentração sérica de triglicerídeos está relacionada com a 
maior atividade da lipoproteína lipase19. Esses resultados se 
assemelham às alterações observadas em estudos utilizando 
exercícios em meio terrestre11,14, sendo a natação, portanto, 
um exercício físico plausível de ser utilizado para tratamento 
não-farmacológico e prevenção de dislipidemias.

Embora o treinamento em atletas de natação por 12 se-

III Diretriz Brasileira para Tratamento das Dislipidemias20.
Essas alterações aparentam ser independentes do programa 
de exercícios, pois tanto o colesterol total quanto o LDL-C 
relacionaram-se positivamente com o somatório das dobras 
cutâneas8, tendo a ingestão de colesterol e ácidos graxos satu-

1.
Essas duas limitações da pesquisa (ausência de con-

trole nutricional e de avaliação das dobras cutâneas após as 

inesperados em nossa pesquisa (aumentos nas concentrações 
de colesterol total e LDL-C), uma vez que nenhuma revisão 

tenha observado aumentos nessas duas variáveis2,4,11,14.

CONCLUSÃO

natação por 12 semanas em nadadores proporcionou redução 
no nível de triglicerídeos e incremento na concentração sérica 
de HDL-C, assim como observado com a prática de exercício 
físico em meio terrestre. Também foram observados aumentos 
nos valores de LDL-C e colesterol total. Todavia, estes achados 
não são totalmente explicados pelo treinamento em si, sendo 
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O objetivo deste estudo foi compreender a experiência do racio-

cínio diagnóstico de enfermeiros especialistas em cardiologia. 

Utilizou-se como referencial teórico o Interacionismo Simbó-

lico e como referencial metodológico a Teoria Fundamentada 

em Dados (Grounded Theory). Em entrevistas, 11 enfermeiros 

especialistas em cardiologia foram solicitados a relatar a expe-

clínica que haviam vivenciado. A análise comparativa dos da-

dos conduziu o delineamento de um modelo sobre a experiência 

do raciocínio clínico do enfermeiro especialista. O raciocínio 

diagnóstico apresentou-se associado ao raciocínio terapêuti-

construtos. O construto ENCONTRANDO-SE NO DESAFIO 

DO CUIDAR representa os processos pelos quais o enfermeiro 

refere ao processo central do raciocínio clínico caracterizado 

como um processo analítico, sistematizado e dinâmico, com-

posto de uma sequência de pensamentos no sentido de tomar 

decisões sobre suas ações. Esses dois construtos integrados 

são permeados por um terceiro, ATRIBUINDO VALOR AO 

vivenciada. Dar continuidade ao estudo do modelo derivado 

nesta pesquisa possibilitará propor hipóteses que permitam 

testá-lo e aprofundar a compreensão do raciocínio clínico.

CONSUELO GARCIA CORREA1, DINÁ MONTEIRO DA CRUZ2, MARGARETH ÂNGELO3

RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO DE ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EM 
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The aim of this study was to understand the experience of 

diagnostic reasoning by cardiology expert nurses. The Sym-

bolic Interactionism was the theoretical framework, and the 

Grounded Theory was the methodological one. Eleven car-

diology expert nurses were asked to report their experience on 

identifying nursing care needs in a clinical situation that they 

had experienced. Comparative analyses of the data led to the 

design of a clinical reasoning model for the expert nurse. The 

diagnostic reasoning presented itself inseparable from the tre-

The construct FINDING HIMSELF/HERSELF OUT ON 

THE CARE CHALLENGE represents the processes by which 

nurses experience clinical reasoning challenge. Experiencing 

the caring challenge led to the second construct, CARING, 

which is referred to the core process of clinical reasoning 

characterized as an analytical process. It refers to a systematic, 

dynamic process consisting of a sequence of thoughts in order 

to make decisions about his/her actions. These two integrated 

constructs are permeated by a third one, ASCRIBING VALUE 

TO CARING, which modulates and gives uniqueness to each 

experienced situation. Further studies of the model devised in 

this research will develop hypotheses to test it and to deepen 

the understanding on clinical reasoning.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2 Supl A):16-21
RSCESP (72594)-1919

DIAGNOSTIC REASONING OF NURSES EXPERTS IN CARDIOLOGY

Descriptors: cognition, nursing care, nursing diagnosis, 
decision making.

Descritores: cognição, cuidados de enfermagem, diagnóstico 
de enfermagem, tomada de decisões.
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Oavanço do conhecimento e o crescimento da enferma-

amplitude e a complexidade da prática assistencial, es-
-

de cuidado do paciente e proposição de soluções adequadas. 
Ao voltar-se para o cuidado individualizado e utilizar-se do 
processo de enfermagem em sua vivência clínica, o enfermeiro 
se depara com a prática do julgamento clínico e do raciocínio 
diagnóstico, envolvidos na tomada de decisão sobre as ações 

tomada de decisão, o enfermeiro deve desenvolver habilidades 
e competências cognitivas, técnicas, afetivas e sociais. Essas 
habilidades são fundamentais para o julgamento clínico que 
envolve processos cognitivos, tais como o raciocínio analítico 
e a intuição nas situações da prática clínica. 

Entendido como processo cognitivo, o raciocínio clínico 
direciona decisões fundamentais do cuidar, tais como: sobre 
qual ou quais são as situações clínicas que necessitam de in-

qual ou quais resultados foram obtidos com as intervenções 
realizadas. É pelo raciocínio clínico que o enfermeiro lida 
com a incerteza e a subjetividade características das atividades 
clínicas, permitindo-lhe prover explanações satisfatórias para 
suas observações. Essas explanações orientam suas condutas.

Considerando a atuação dos enfermeiros em cardiologia, 

uma especialidade que atua diante de indivíduos portadores 
de doenças crônico-degenerativas de alta incidência epidemio-
lógica. Esta condição determina uma necessidade de cuidado 
crescente no que se refere à prevenção, recuperação e reabi-
litação da saúde destes indivíduos e família, o que demanda 
acompanhamento contínuo da equipe de saúde, em especial 
dos enfermeiros.

A preocupação com o conhecimento sobre o raciocínio 
clínico na enfermagem começou a adensar-se a partir do uso 
de linguagens padronizadas, principalmente as de diagnósticos 
de enfermagem. Ao propor a padronização de linguagem para 
diagnósticos, esse movimento permitiu representar, em concei-
tos, os focos clínicos pertinentes ao cuidar. Essa possibilidade 
fez emergir questões relativas aos processos mentais envolvidos 
na interpretação dos dados observáveis capazes de indicar a 
presença desses conceitos. Tratava-se, portanto, de colocar em 
estudo o raciocínio clínico do enfermeiro.

O processo diagnóstico envolve processos analíticos 
(lógicos) e não analíticos (intuitivos). O raciocínio analítico usa 
processos indutivos e dedutivos, sendo, muitas vezes, referido 
como pensamento lógico, crítico ou racional. O entendimento 
é obtido pela análise e interpretação da informação. Raciocínio 
não analítico inclui a intuição e outros processos que trazem 
o entendimento ‘imediato’ da situação. O grau no qual um ou 
outro tipo de raciocínio predomina nas situações clínicas é 

aspectos situacionais e tarefa diagnóstica1.

Nos anos 70, médicos e psicólogos, intrigados com as 
questões de tomada de decisões clínicas, buscaram adaptar 
teorias da psicologia cognitiva, como a utilização da ‘Teoria do 
Processamento de Informação’ como um modelo para o estudo 
do raciocínio diagnóstico2. Conforme o modelo, o enfermeiro 
envolve-se em quatro maiores atividades cognitivas durante a 
resolução de problemas clínicos: 1- prestar atenção a evidências 
disponíveis (sinais, sintomas e outros dados sobre o paciente 
e ambiente); 2- tentar gerar hipóteses sobre as evidências; 3- 
reunir dados sobre as hipóteses para julgá-las adequadas ou 
excluí-las; 4- avaliar cada hipótese com base nos dados para 
decidir o diagnóstico3.

Os modelos de tomada de decisão clínica, baseados no 
processamento de informação ou teoria de análise de decisão, 
são considerados analíticos porque há predomínio de processos 
lógicos de indução e dedução, ou seja, as enfermeiras usam 
raciocínio indutivo para formular hipóteses e essas hipóteses 
são testadas de forma dedutiva4-10. Outra linha de estudos sobre 
o processo de raciocínio diagnóstico traz um elemento com um 
papel relevante nas características/habilidades do enfermeiro 
diagnosticador, a intuição11-13.

Devido à complexidade do processo, o conhecimento 
desenvolvido até então pela pesquisa tem deixado algumas 
lacunas e questionamentos. Qual o papel e a participação de 
cada elemento do raciocínio clínico nas situações clínicas reais? 
Como se manifestam esses elementos? Existem aspectos pecu-
liares da formação do enfermeiro que determinam o processo 
pelo qual ele julga as necessidades de seus clientes?

O objetivo deste trabalho foi compreender a experiên-
cia de raciocínio diagnóstico de enfermeiros especialistas nas 
situações clínicas, aprofundando o conhecimento sobre o racio-
cínio clínico do enfermeiro, pela compreensão do processo de 
pensamento utilizado pelo mesmo para julgar e tomar decisões. 
Foram analisadas as experiências descritas por enfermeiros 

cuidado em uma situação clínica vivenciada. 

MATERIAL E MÉTODOS

Para o estudo do raciocínio clínico do enfermeiro, fez-se 
necessária a escolha de um referencial que pudesse embasar 
a análise do fenômeno, em função de suas próprias caracte-
rísticas. A complexidade do fenômeno estudado pareceu ser 
compatível com o Interacionismo Simbólico, que traz à luz 
as questões dos processos ocorridos no interior da pessoa, na 

-
cionismo Simbólico é a base teórica da Teoria Fundamentada 
nos Dados (Grounded Theory), desenvolvida por Glaser e 
Strauss em 1967, tendo como propósito principal gerar teorias 
explanatórias do comportamento humano14.

O estudo foi realizado em um hospital escola público 
da cidade de São Paulo que funciona como centro especiali-
zado em cardiologia, a partir de sua aprovação pela Comissão 

Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Comissão 
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Nacional de Ética em Pesquisa.
Participaram do estudo 11 enfermeiros que exerciam 

função assistencial e/ou administrativa, com média de atuação 
em cardiologia de 10 anos. Os critérios para a seleção dos 
enfermeiros participantes no estudo foram: 1- ser enfermeiro 
pertencente à Instituição; 2- possuir mais de cinco anos de 
experiência na área de cardiologia e/ou pós-graduação latu-

senso na área; e/ou 3- ser indicado por seus pares como um 
enfermeiro especialista. A amostra obtida no estudo foi resul-
tado do processo de saturação teórica das categorias de análise 

Os dados foram coletados no período de outubro de 
2002 a junho de 2003, por meio de entrevista gravada, após 
a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 
As entrevistas foram posteriormente transcritas na íntegra e 
analisadas. A entrevista não estruturada teve como questão 
norteadora:

-

vivenciando?

Os dados foram interpretados por meio de análise 
comparativa constante nos procedimentos de extração dos 

foram interpretados indutivamente, estabelecendo-se nomes 
primários para os agrupamentos com o surgimento das pri-

teórica com a reorganização, redução e união das categorias. 

desenvolvidas, obteve-se a compreensão de três fenômenos 
distintos que englobavam as categorias analisadas. Das relações 
entre os fenômenos, inferidas a partir dos relatos das experi-
ências de julgamento clínico, derivou-se um modelo teórico.

RESULTADOS

A comparação e a interpretação dos dados possibilita-

especialista no julgamento das necessidades de cuidado de seu 
cliente, em uma situação clínica vivenciada. Trata-se de uma 
experiência complexa e humana, na qual é preciso resgatar a 

sobre o pensar-agir na sua prática do cuidado. A análise dos 
conteúdos verbais e não verbais obtidos durante as entrevistas 

-
mica: ENCONTRANDO-SE NO DESAFIO DO CUIDAR e 
CUIDANDO. Essas fases constituem etapas da experiência do 
enfermeiro a partir do momento em que ele entra na situação do 
cuidar, passando por um processo dinâmico (movimento de ir 
e vir), até alcançar ou não a satisfação e o reconhecimento do 
resultado de sua ação. Esse movimento retroalimenta a expe-

ENCONTRANDO-SE NO DESAFIO DO CUIDAR
refere-se à entrada do enfermeiro na situação clínica, que deve 

ser considerada a partir de sua avaliação crítica, ou seja, discri-

percepção da situação e a aquisição de dados são primordiais 
para a formulação de hipóteses iniciais, que se consolidam ou 
não, no decorrer do movimento do raciocínio. A obtenção de 
dados clínicos ajuda o enfermeiro a facilitar a tarefa diagnós-
tica. Nesse fenômeno, o enfermeiro tem a atenção atraída pela 

-
mente um quadro ampliado, que sintetiza as informações que 
está obtendo em explanações que as explicam. Esta situação 
ocorre com maior ou menor deliberação do enfermeiro, entre 
dois extremos de um ‘continuum’: ou o enfermeiro se vê na 
situação porque algo atraiu sua atenção ou, então, ele estava 
intencionalmente buscando informações junto ao paciente. 
Assim, os processos que se expressam são: 
atraída e Buscando informações relevantes, que se diferenciam 
por ocorrerem de forma menos deliberada e mais deliberada, 
respectivamente.

CUIDANDO foi descrito pelos enfermeiros como o 
processo principal do julgamento, ou seja, o passo-a-passo de 
como ocorre o pensamento na situação clínica. Esse processo 
sistematizado é altamente dinâmico, mas pode ser descrito 
de forma linear. A análise das descrições dos enfermeiros 
permitiu-nos chegar a etapas que são compatíveis com o mo-
delo analítico de raciocínio clínico preconizado na literatura e 
apresentado na Figura 1. Os processos de julgamento envolvem 
a memória, o conhecimento clínico armazenado, a capacidade 
cognitiva, a disposição da rede de informações, o conteúdo do 
conhecimento, a percepção intuitiva, capacidades sensoriais e 
psicomotoras, experiência e outros.

Figura 1. CUIDANDO – Processo de raciocínio diagnóstico dos 
enfermeiros

 envolve fazer 
-

servações que faz; ocorre uma percepção de alterações da con-
dição prévia que é interpretada como desviante de um padrão 
resposta esperado do paciente, que o enfermeiro tem elaborado 

21(2)-Supl.indb   18 22/08/2011   08:43:43



19
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 2 — Abr-Mai-Jun — 2011

Correa CG et al/Raciocínio diagnóstico de enfermeiros especialistas em cardiologia
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2 Supl A):16-21

mentalmente, pela experiência e o conhecimento de que dispõe. 
O resultado desse julgamento pode levar o enfermeiro a seguir 
dois caminhos diferentes: Buscando dados adicionais ou In-

tervindo. Buscam-se dados adicionais para testar a explanação 
anterior ou para ampliar sua segurança em aceitá-la; os dados 
considerados envolvem evidências clínicas ou contextuais que 
servem para aprofundar o parecer emitido pelo enfermeiro na 
primeira interpretação e o leva para terceira etapa do processo, 
representada por .

O segundo caminho do raciocínio envolve a etapa 
descrita como Intervindo. Nessa etapa, ele busca ou considera 
alternativas de intervenções mais adequadas para a situação 
sob julgamento e toma condutas. As ações são ponderadas 
e submetidas a critérios de determinação, como prioridades, 
recursos disponíveis, pertinência, contestação de conduta 
médica e previsão de resultados. Essas condutas envolvem 

-
Avaliando resultado é a 

etapa subsequente à intervenção, e diz respeito às mudanças 
positivas ou negativas que o enfermeiro observa no paciente, 
como consequência de seu cuidado. Essa avaliação é baseada 

problema e da tomada de decisão de intervir. Existe, portanto, 
uma expectativa de resposta que deva ser apresenta pelo pa-
ciente e uma evolução esperada para a situação. A partir do 
resultado da ação, surge a etapa Obtendo o reconhecimento. Isso 
ocorre quando o enfermeiro recebe o reconhecimento de sua 

avalia sua competência e potencialidade em sua especialidade. 
Os elementos do processo Cuidando interagem e 

contribuem, em maior ou menor grau, para a interpretação da 
situação. Envolvem a observação diferenciada, os sinais clíni-
cos, a visão do todo, a experiência acumulada, a agilidade de 

-

com o paciente e o ambiente, a intuição e os aspectos afetivos.
A análise da dinâmica das interações dos enfermeiros 

central que as modula e transforma. Essa matriz é conformada 
por interações em que os conteúdos salientes referem-se a 
processos de atribuição de valores pessoais e ao cuidar: ATRI-
BUINDO VALOR AO CUIDAR (Figura 2).

ATRIBUINDO VALOR AO CUIDAR pode ser enten-
dido como o ambiente interno do enfermeiro, que determina 

movimentos e os conteúdos do cuidar. Esse ambiente inter-

cuidar, que são ativados pelas experiências e as estratégias 

atribuição de valor ao cuidar pode ser vista como uma matriz, 
no sentido de que permeia toda a experiência do raciocínio 
clínico e é composta por dois elementos interdependentes: 

EXPERIMENTADO O SIGNIFICADO DO CUIDAR e 
RESPONDENDO AO SIGNIFICADO DO CUIDAR.

EXPERIMENTANDO O SIGNIFICADO DO CUI-
DAR é a ativação, intencional ou não, de valores, crenças e 
atitudes sobre o cuidar, sobre a enfermagem e sobre a vida e 
a morte. Essa ativação desencadeia estratégias particulares de 
pensar-agir no cuidar, isto é, desencadeia formas alternativas, 

-
-

o processo de interação com a situação e o paciente, interferindo 

SIGNIFICADO DO CUIDAR desencadeia reações e respostas 
mentais, que fazem com que o enfermeiro elabore ou pondere 
estratégias a serem utilizadas na compreensão e nas interações 
que conformam a situação vivenciada. Essas estratégias são 
extremamente particulares, estão em constante transformação 
e se traduzem por RESPONDENDO AO SIGNIFICADO 
DO CUIDAR.

O RESPONDENDO AO SIGNIFICADO DO CUIDAR 
envolve diversas respostas ou recursos que o enfermeiro lança 
mão para julgar ou desenvolver julgamentos mais pertinentes 
ou adequados, visando a resultados de maior qualidade para 
o cuidado.

Figura 2. Categorias do fenômeno central - ‘ATRIBUINDO VALOR 
AO CUIDAR’
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O modelo teórico desenvolvido pelo estudo que explica 
a experiência do raciocínio clínico do enfermeiro está repre-

AO CUIDAR. Esse construto foi determinado pelas descrições 
das experiências dos enfermeiros, quando eles referiam-se a 
um ambiente que funciona como um interstício, que permeia 
e modula todos os processos de pensamento, julgamento e to-
mada de decisão na experiência clínica. Esse ambiente envolve 

são ativados pelas experiências, e as estratégias privilegiadas 

aspectos afetivos, espirituais e emocionais, o conhecimento 
clínico, habilidades cognitivas, experiências anteriores e ati-

ao raciocínio clínico.
Também podemos analisar o processo mental do racio-

cínio clínico pela visão da Ciência Cognitiva, a qual assume 
predominantemente uma visão computacional da mente e 
descreve os processos de pensamento em termos de manipula-
ção de objetos pela lógica formal. Há outra visão entre alguns 
estudiosos da ciência cognitiva, em que o ambiente externo é 
tão importante quanto o interno e por isso não pode ser mantido 
como questão secundária para a ciência cognitiva15. Poderíamos 
arriscar aplicar ao modelo derivado neste estudo, a idéia de 
Frawley15 de que a mente social e a mente computacional são 
concomitantes. A mente computacional no raciocínio clínico 
seria representada pelos processos de interpretar as observações 
e fazer decisões sobre como agir. 

A mente social seria representada pelo contexto sócio-
cultural da situação (crenças, atitudes, conhecimento e valores) 
que é ativado, num ou noutro ponto, pela mente computacional 
ao lidar com as informações. Isto é, a mente computacional, ao 
lidar com determinadas informações pode, por exemplo, ativar 
determinados valores ou determinados conhecimentos que se 
combinam de diferentes formas em situações diferentes. Ao 
ser ativada a mente social, (contexto sociocultural) ocorrem 

que é processado pela mente computacional e, consequente-

O raciocínio clínico é mais amplo do que os processos 
-

pela forma de o ser humano se relacionar com o mundo exter-
no e consigo mesmo. Essa relação é a base da interação. No 
raciocínio clínico, o enfermeiro age e pensa de acordo com os 

características individuais.

CONCLUSÃO

O modelo obtido tem caráter preliminar, no sentido de 

dele possam ser geradas hipóteses empiricamente testáveis. No 
entanto, esse modelo pode abrir uma perspectiva de discussão 
sobre a função de linguagens padronizadas na prática da en-

DISCUSSÃO

A análise dos relatos de experiências de raciocínio 
clínico de 11 enfermeiros especialistas, com base na Teoria 
Fundamentada nos Dados, permitiu propor um modelo teórico 
sobre o raciocínio clínico. Essas experiências foram sintetizadas 

convite para decidir, no qual o enfermeiro percebe-se frente 
-

tes aos julgamentos que norteiam suas decisões. O modelo 
de raciocínio clínico, derivado neste estudo, representa uma 
experiência composta por fenômenos interdependentes, que 
caracterizam os processos mentais envolvidos. Esses fenôme-
nos são: ENCONTRANDO-SE NO DESAFIO DO CUIDAR 
e CUIDANDO. Permeiam esses fenômenos e modulam seus 

-
BUINDO VALOR AO CUIDAR.

-
mam as descrições do raciocínio clínico encontradas na litera-
tura, na perspectiva de que o raciocínio clínico é um processo 
essencialmente interno do indivíduo. No entanto, ao olharmos 
para os dados sob a perspectiva do Interacionismo Simbólico, 
encontramos uma completa ressonância quanto à interação 
como premissa básica do julgamento clínico. Os dados do es-
tudo compatibilizam-se com essa perspectiva e a importância 
do contexto se expressa no construto ATRIBUINDO VALOR 

Figura 3. Modelo Teórico ‘Atribuindo Valor ao Cuidar’
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fermagem: Qual o papel da linguagem no desenvolvimento do 

favorece o desenvolvimento do pensamento clínico? O que 

abrem um caminho que deve ser explorado, no sentido de se 
ampliar as perspectivas para o estudo do raciocínio clínico e 
melhor compreendê-lo.
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A reabilitação cardiovascular (RCV) raramente tem sido con-

siderada obrigatória; o encaminhamento de cardiopatas para 

tal programa é baixo e estima-se que apenas 25% dos pacientes 

aptos tenham acesso a tal terapêutica. Este trabalho teve como 

do Distrito Federal reconhecem a RCV como tratamento não 

farmacológico e indicam pacientes para a RCV, bem como 

encaminhamento e/ou participam ou participaram do programa. 

Foi realizado um estudo descritivo prospectivo realizado no 

segundo semestre de 2008, por meio da aplicação de questio-

nários estruturados elaborados pelos pesquisadores, sendo um 

questionário para os médicos cardiologistas e outro para os 

pacientes internados no Pronto Socorro da cardiologia. Foram 

conhecem serviços de RCV em Brasília e 33,33% dizem ter 

encaminhado/indicado pacientes do estabelecimento para tal 

12,76 anos, 41,38% referem ter recebido orientação para a prá-

indicação médica para RCV e nenhum participa ou participou 

de tal programa. Poucos médicos indicam e/ou orientam RCV 

aos cardiopatas, uma minoria dos pacientes aptos à associação 

do tratamento clínico e medicamentoso com a reabilitação 

recebeu indicação para a terapêutica e nenhum deles chegou 

a ser encaminhado e a participar de tal programa.
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INDICAÇÃO E ACESSIBILIDADE À REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR EM UM 
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Endereço para correspondência:

The cardiovascular rehabilitation (CR) has rarely been con-

sidered obligatory; the referral of cardiacs to such program 

is low and it is estimated that only 25% of patients ready to 

participate have access to such therapy. The aim of this study 

was to check if the cardiologists from a public hospital in the 

Federal District recognize the CR as non pharmacological 

treatment and indicate patients to CR, as well as to identify if 

these patients receive guidance, indication or referral and/or 

participate or participated in the program. This was a descrip-

tive prospective study carried out in the second semester of 

2008, by the application of structured questionnaires developed 

by the researchers, one questionnaire for cardiologists and ano-

ther for the hospitalized patients in the Cardiology Emergency 

interviewed. Cardiologists stated they recommended physical 

activity to their patients, 60% know CRs services in Brasilia 

and 33.33% said that they indicated patients from that hospital 

12.76 years old; 41.38% reported that they received orientation 

for the practice of physical activity, 1.72% said that they had 

received medical indication for CR and no-one participates 

or had participated in such program. Few doctors indicate CR 

to cardiacs and a minority of these patients who are ready for 

the association of clinical and medicinal treatments with the 

rehabilitation have received indication for the therapy. None 

of these patients was forwarded to participate in such resource.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2 Supl A):22-6
RSCESP (72594)-1920

INDICATION  AND  ACCESSIBILITY  TO  CARDIOVASCULAR 
REHABILITATION AT A PUBLIC HOSPITAL IN FEDERAL DISTRICT

Descriptors: cardiology, cardiology service, heart diseases, 
hospital, physical therapy (specialty), rehabilitation. 

Descritores: cardiologia, cardiopatias, fisioterapia 
(especialidade), reabilitação, serviço hospitalar de cardiologia.
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Estimativas apontam que, em 2020, as doenças cardio-
vasculares serão responsáveis por mais de 20 milhões 
de mortes/ano, sendo que, em 2030, o número de mortes 

ultrapassará 24 milhões/ano. No Brasil, aproximadamente 500 
mil óbitos a cada ano são causados por doenças cardiovascu-
lares, situando-se entre as principais causas de gastos com 
assistência médica1.

No período de janeiro a junho de 2008, a Secretaria 
de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF totalizou 
3.289.400 atendimentos ambulatoriais e emergenciais. Os 
atendimentos cardiológicos de adultos totalizaram 51.052 e 
os de pediatria, 3.025. No hospital público do Distrito Federal 
pesquisado, foram realizados 7.847 atendimentos no Pronto 
Socorro (PS) da cardiologia, do total de 16.650 no DF. No 
ambulatório, foram realizadas 4.604 consultas na cardiologia 
adulto e 398 na pediátrica2. A doença cardíaca que mais totaliza 

sendo, assim, responsável por grandes gastos na saúde pública3.
-

diovascular (RCV) é um programa de terapia multidisciplinar 
para desenvolvimento e manutenção dos níveis de atividade 
física, social e psicológica na fase aguda, pós-aguda e crônica. 
Ela promove aumento da condição física, redução da isquemia 
miocárdica, melhora na função endotelial e redução da mor-
talidade cardíaca, levando os pacientes a reconquistarem uma 
posição normal na comunidade e levarem uma vida ativa e 
produtiva4-11. Além disso, a RCV atua em nível primário, dimi-
nuindo a incidência da doença coronária e, em nível secundário, 
na redução da morbidade e mortalidade12. A equipe da RCV 
deve ser composta, basicamente, por um médico (responsável, 

13.
Para que o tratamento do paciente cardiopata seja con-

siderado completo, deveria haver a associação do tratamento 
farmacológico a um programa de exercício físico supervisiona-
do, como a RCV. A excelente relação custo-efetividade desses 

no Brasil, em particular na rede pública4,13. A RCV deveria ser 
um procedimento de rotina no tratamento de pacientes car-
diopatas, reduzindo, assim, o uso de medicações, internações, 
morbidade e até mortalidade14-16. O treinamento aeróbico e o 
de resistência e força muscular agregam benefícios do ponto de 
vista de saúde física, emocional e contribuem com a diminuição 
dos fatores de risco cardiovascular17.

Ainda é baixo o número de encaminhamentos de pacien-
tes para os programas de RCV. Supõe-se que, dos pacientes 
aptos a participarem de programas de RCV, apenas 25% têm 
acesso a eles. Isso se deve ao baixo percentual de encaminha-

cultural14,18,19.
Os objetivos desse trabalho foram verificar se os 

cardiologistas do hospital pesquisado reconhecem a RCV 
como tratamento não farmacológico e se a indicam para seus 

orientação, indicação ou encaminhamento e/ou participam ou 
já participaram de algum programa de RCV. 

MATERIAL E MÉTODOS

Este é um estudo descritivo prospectivo, realizado no 
segundo semestre de 2008, por meio de aplicação de questio-
nários estruturados elaborados pelos pesquisadores, enfocando 
o reconhecimento médico da RCV como complemento do 
tratamento clínico, sendo um questionário direcionado aos 
pacientes internados na unidade de cardiologia do Pronto So-
corro (PS) e outro direcionado aos cardiologistas que atendem 
nesse hospital.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – CEP/
FEPECS nº 290/08 e os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.

Foram incluídos no estudo os cardiologistas que, no 
momento da coleta de dados, não estavam prestando nenhuma 
assistência médica (consulta, avaliação e prescrição) ou rea-
lizando atendimento de emergência e os pacientes internados 
na cardiologia do PS, ambos sem limites de cor, idade, sexo, 
escolaridade, religião e que aceitaram participar do estudo. 
Foram excluídos do estudo os cardiologistas que estavam 
afastados de suas atividades por qualquer motivo e aqueles que 
não concordaram em participar. Quanto aos pacientes, foram 
excluídos aqueles que estavam instáveis hemodinamicamente, 
com nível de consciência rebaixado, os que necessitaram ser 
transferidos para outra unidade de saúde e aqueles que não 
concordaram em participar.

O questionário médico abordou idade, sexo, tempo 

cardiopatas, os tipos de atividades indicadas, se conhecem 
algum local que faz RCV no Distrito Federal, se encaminham 
pacientes deste estabelecimento para programas de RCV e se 

RCV. Os itens indicação de atividade física a pacientes car-
diopatas e os tipos de atividades orientadas permitiam múltipla 
escolha na resposta. O questionário dos pacientes abordou 
idade, sexo, tempo de diagnóstico, indicação e realização de 
tratamento cirúrgico, reinternações após o diagnóstico, óbito 
no período da coleta de dados, gasto mensal com medicação e/
ou serviço médico, orientação para prática de atividade física 
e orientação e participação em programas de RCV.

As análises dos dados foram feitas por meio da estatís-
tica descritiva, com média, desvio padrão, valores mínimos e 
máximos, além do demonstrativo dos dados em porcentagem 
do valor absoluto.

RESULTADOS

No período foram internados 60 pacientes, sendo que 
dois deles não participaram do estudo, um não concordou e o 

como sequela, afasia de Brocá e hemiplegia no hemicorpo 
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dominante. Dos 18 cardiologistas que atendem no PS do hos-
pital pesquisado, três não participaram do estudo, um estava 
de licença prêmio e dois estavam em férias.

Os médicos entrevistados tinham média de idade de 

mínimo de oito e máximo de 31 anos. Entre os médicos avalia-

atividade física a seus pacientes e, destes, 80% orientam exer-
cícios físicos supervisionados, sendo 25% sob a supervisão 

para pacientes com fatores de risco para doenças cardíacas; 
93,35% para pacientes com doença arterial coronariana (DAC); 
80% para pacientes pós-infarto agudo do miocárdio (IAM) sem 
intervenção cirúrgica; 86,66% pós IAM com intervenção cirúr-
gica; 53,33% para valvopatas; 13,33% para hipertensos e 6,66% 

.
Das atividades físicas, 100% orientam a caminhada, 

86,66% a hidroginástica, 80% a natação, 46,66% a corrida e 
40% a musculação.

De acordo com a Tabela 1, mais da metade dos médicos 

ter encaminhado/indicado pacientes desta unidade para tais 

neste serviço.

3,44% HAS e IAM ou HAS e AVE e 1,72% para cada doença 
a seguir: valvopatia; valvopatia e ICC; INCO e angina; HAS, 
angina e IAM; HAS e DAC e IAM, HAS e INCO.

Em relação ao tempo da doença, 25,86% tinham re-
cebido o diagnóstico da doença cardíaca num período menor 
que 1 ano; 5,07% ,1 ano; 18,96%, 1 a 5 anos; 24,13%, 5 a 10 
anos; 12,06%, 10 a 15 anos; 10,34%, 15 a 20 anos; 1,72%, 20 
a 25 anos e 3,44% sabiam da sua doença há mais de 25 anos.

Dos 18,97% pacientes que tiveram indicação cirúrgica, 
72,73% realizaram cateterismo e 9,09% valvoplastia, cirurgia 
de revascularização do miocárdio (CRVM) ou cateterismo e 
angioplastia.

Exatos 50% dos pacientes necessitaram de internação 
hospitalar uma vez após o diagnóstico; 17,25%, duas vezes; 
10,34%, três vezes; 3,45%, quatro vezes; 6,90%, cinco vezes; 
1,72%, seis vezes; 10,34%, mais que dez vezes e 3,45% dos 
pacientes foram a óbito no período da coleta, sendo que as 
causas do óbito foram edema agudo de pulmão (EAP) e choque 
cardiogênico associado a choque séptico.

Observou-se que 65,52% dos pacientes tinham doenças 
associadas, não sendo as mesmas o motivo da internação hos-
pitalar. Dentre elas: 36,85% HAS; 18,43% diabetes mellitus

(DM); 7,89% HAS e DM; 5,27% HAS e arritmia e 2,63% para 
-

bloqueio átrio-ventricular (BAV), Chagas e colecistite; HAS, 
DM e artrose; HAS e AVE ou HAS e artrose.

Com relação aos gastos com medicamentos e/ou servi-

gastam até R$ 100,00 mensais; 13,79% gastam de R$ 100,00 a 
200,00; 5,17% gastam de R$ 200,00 a 300,00 e 3,45% gastam 
mais de R$ 300,00 mensais.

Segundo a Tabela 2, durante o tempo de acompanha-
mento médico da sua doença cardíaca, menos da metade dos 
pacientes dizem ter recebido orientação para prática de ativida-
de física. Uma minoria alega ter recebido orientação/indicação 
médica para RCV e nenhum participa ou participou de algum 
programa de RCV.

DISCUSSÃO

Lion et al.12 observaram que, mesmo após orientação 
e indicação de atividade física, os pacientes não submetidos 
à RCV permaneceram sedentários. Em nossa pesquisa vimos 

recebido tal orientação.
De acordo com Carvalho et al.13, é necessário que to-

dos os hospitais que prestam serviços de cardiologia possuam 
programas estruturados de RCV para início da mesma já no 
período de internação (fase 1). Porém, o hospital do estudo não 
oferece RCV no âmbito intra-hospitalar e nem ambulatorial. 
Os autores ainda consideram que, para coronariopatas, ICC e 

Tabela 1 – Caracterização médica quanto à existência 

n %

Conhecem serviço de RCV em Brasília

Sim 9 60

Não 6 40

Encaminham/Indicam pacientes para o programa

Sim 5 33,33

Não 10 66,67

Sim 13 86,67

Não 2 13,33

RCV – Reabilitação cardiovascular

Os pacientes do estudo tinham média de idade de 58,10 

os pacientes avaliados 62,07% eram do sexo masculino. Do 
diagnóstico clínico que motivou a internação, 44,84% dos 
pacientes tinham ICC; 18,97% hipertensão arterial sistêmica 
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prazo. Rebelo et al.4 observaram que pacientes com ICC sub-
metidos à RCV tiveram uma redução na reinternação hospitalar 
por descompensação em até três vezes e redução dos gastos. 
Moraes et al.6

no número de internações por descompensação da ICC. Lion et 
al.12 constataram menor número de consultas médicas, redução 
no uso de medicação e que o gasto com a manutenção dos 
pacientes na RCV é muito menor que submetê-los a métodos 

de revascularização. O serviço público de saúde economizaria 
bastante se disponibilizasse a RCV a estes pacientes, pois 
observamos que 55,18% dos pacientes necessitam totalmente 
da SES/DF (medicação, atendimentos ambulatoriais e emer-
genciais, exames, etc).

Supõe-se que apenas 25% dos pacientes coronarianos 
tenham acesso a programas supervisionados de RCV, segundo 
Nogueira et al.18 e Oliveira Filho et al.14, e ainda há a carência 
de clínicas especializadas nesse tratamento. Meirelles et al.9

é pequena a participação de pacientes em programas de RCV, 
e isso pode ser devido à existência de poucos centros públicos, 
ao fato de que os particulares são de alto custo ou à falta de 
reconhecimento e divulgação da importância dos mesmos. Em 
nossa pesquisa, observamos que nenhum paciente participou 
ou está participando de um programa de RCV. Em nenhum 
momento da coleta de dados, algum deles manifestou saber 
do que se trata tal programa.

CONCLUSÃO

Observamos que poucos médicos cardiologistas indicam 
e/ou orientam RCV aos pacientes cardiopatas. Além disso, um 
pequeno número de pacientes cardiopatas aptos à associação 
do tratamento clínico e medicamentoso com a RCV recebeu 
indicação para tal programa, mas nenhum chegou a ser encami-

grande gasto com saúde pública com tais pacientes no quesito 
de fornecimento de medicamentos, internações, atendimentos 
médicos, realização de exames, diminuição da produtividade 
por avanço da sua doença, acarretando mais aposentadorias e 
gerando mais custos para o governo.
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Estudos mostram que a prevalência de obesidade e sobrepeso 

entre jovens cresce de forma alarmante nos países desenvol-

vidos e em desenvolvimento. A obesidade tem etiologia mul-

e socioeconômicos. Este estudo tem como objetivo avaliar o 

estado nutricional de adolescentes do ensino fundamental II 

de uma escola adventista de São Paulo, para futuras interven-

ções. O estudo foi transversal do tipo descritivo. Participaram 

alunos do ensino fundamental II e os dados de peso e estatura 

-

chida anualmente pelos professores de educação física.  Para 

avaliação do estado nutricional, utilizou-se o indicador índice 

estado nutricional, utilizaram-se os pontos de corte recomen-

dados pela World Health Organization. Foram avaliados 86 

adolescentes, com idade entre 10 e 15 anos e média de idade 

33 (38 %) do gênero masculino.  Em relação ao estado nu-

tricional, observou-se entre as meninas 1,89% de baixo peso, 

de peso (22,64% de sobrepeso e 7,55% de obesidade). Entre 

peso em relação às meninas, com 36,36% de adolescentes 

acima do peso (21,21% de sobrepeso e 15,15% de obesidade). 

Conclui-se que a prevalência de sobrepeso e obesidade entre 

adolescentes é superior à de estudos nacionais, necessitando 

de medidas educativas urgentes para a mudança de estilo de 

vida e hábitos alimentares.

ALESSANDRA MIRA DE SOUZA1, THAYSA BASTOS MOURÃO1, VICTOR HUGO SANTOS COSTA1, MARCIA MARIA 
HERNANDES DE ABREU DE OLIVEIRA SALGUEIRO2

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA 
ADVENTISTA DE SÃO PAULO

1
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Endereço para correspondência:

Studies show that the prevalence of obesity and overweight 

among adolescents is alarmingly increasing in the developed 

and undeveloped countries. Obesity has multifactorial etiolo-

biological factors. The aim of this study is to evaluate the 

nutritional condition of adolescents at an Adventist Primary 

School in São Paulo, for future interventions. The study was 

a transversal, descriptive one. The students from this Primary 

School participated and weight and height data were collected 

by the physical education teachers. We used body mass index 

by age (BMI/A), for the evaluation of nutritional condition. For 

one recommended by the World Health Organization. Eighty-

six adolescents between 10 and 15 years old were evaluated 

female and 33 (38%) were male. In regard to nutritional condi-

tion, it was observed 1.89% underweight, 67.92% euthrophia, 

while 30.19% were above the ideal weight (22.64% overweight 

and 7.55% obesity), among the girls. A bigger tendency of 

overweight was observed among the boys in comparison to 

the girls, with 36.36% of adolescents above the ideal weight 

(21.21% overweight and 15.15% obesity). We conclude that 

the predominance of overweight among adolescents is above 

the national studies. Therefore urgent educational measures for 

the change of lifestyle and nutritional habits are a real need.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2 Supl A):27-30
RSCESP (72594)-1921

EVALUATION OF THE ADOLESCENT’S NUTRITIONAL STATE AT AN 
ADVENTIST SCHOOL IN SÃO PAULO CITY

Descriptors: adolescent, obesity, overweight.Descritores: adolescente, obesidade, sobrepeso.
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Oato de se alimentar envolve diferentes aspectos que 
manifestam valores culturais, sensoriais, afetivos e 
sociais. Assim, o homem, diferentemente dos outros 

seres vivos, ao alimentar-se, não busca apenas suprir sua ne-
cessidade orgânica de nutrientes. As pessoas não se alimentam 
de nutrientes, mas de alimentos com “cheiro”, “cor”, “textura” 
e “sabor”1.

Os hábitos alimentares são formados de forma gradual, 
principalmente durante a primeira infância; é necessário que as 
mudanças de hábitos inadequados sejam alcançadas no tem-
po adequado e sob orientação correta. Nesse processo, estão 
envolvidos valores culturais, sociais, afetivos/emocionais e 
comportamentais, que devem ser cuidadosamente integrados ao 
processo de mudança. As escolhas por determinados alimentos 

predisposições genéticas para se gostar, ou não, de determina-

experiências que temos ao longo da vida1.
-

dos dependendo do país, ou região de um mesmo país, cultura 
e época do ano. Em geral, a alimentação saudável é aquela 
constituída por três grupos básicos de alimentos: alimentos ricos 
em carboidratos, como grãos, pães, massas, tubérculos e raízes; 
as frutas, verduras e legumes e os alimentos vegetais ricos em 
proteínas, como cereais integrais, leguminosas e castanhas1.

Estudos mostram que a prevalência de obesidade e 
sobrepeso entre jovens cresce de forma alarmante nos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento. A obesidade tem etio-

psicológicos e socioeconômicos. Os fatores genéticos têm 
ação permissiva para que os fatores ambientais possam atuar 
de forma favorável ao ganho excessivo de peso2.

Atualmente, observa-se o aumento no consumo de 
alimentos ricos em açúcares simples e gorduras, com alta den-
sidade energética e a diminuição da prática de atividade física, 
que representam os principais fatores ambientais relacionados 
à obesidade3. Dessa forma, os hábitos alimentares e a prática 
de atividade física são fatores decisivos para a manutenção ou 
não do peso saudável2.

Pesquisa recém-divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

número de crianças e adolescentes do gênero masculino acima 
do peso no país subiu de 4% para 18% e, entre as meninas, o 
salto foi de 7,5% para 15,5%4.

A população infantil depende do ambiente onde vive, 
que na maioria das vezes é constituído pela família e pela 
escola, sendo que suas atitudes são, na maioria das vezes, re-

propiciar condições que levem ao desenvolvimento de hábitos 
alimentares inadequados que, uma vez instalados, poderão 
permanecer, caso não aconteçam mudanças neste contexto2.

Sendo assim, a escola representa o ambiente saudável 
que deve proporcionar condições para o desenvolvimento de 
atitudes que reforcem as condições que permitam as práticas 

de uma alimentação saudável, conscientizando os alunos e 
todas as pessoas envolvidas neste processo, constituindo-se 
como núcleo de promoção da saúde local1. Este estudo teve 
como objetivo avaliar o estado nutricional de adolescentes do 
ensino fundamental II de uma escola adventista de São Paulo, 
para futuras intervenções.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido na Escola de Ensino Básico 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). 

desenvolvido pelo curso de nutrição intitulado “Promoção 
de hábitos alimentares saudáveis entre alunos de uma escola 
adventista de São Paulo”, sendo um estudo transversal do tipo 
descritivo, que se caracteriza por gerar informações sobre a 
prevalência de doenças e de outras características da população 
em um momento particular, o que é muito útil para o planeja-
mento de futuras ações de saúde5.

Em 2010, os alunos do ensino fundamental II da Escola 
de Ensino Básico foram convidados a participar do projeto e 
somente após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) se iniciou a coleta de dados. O projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP.

de avaliação física dos alunos preenchida anualmente pelos 
professores de educação física responsáveis. Dessa forma, 
evitou-se o constrangimento de alguns jovens na tomada das 
medidas antropométricas. Para avaliação do estado nutricional, 
utilizou-se o indicador Índice de Massa Corporal por idade 

corporal na adolescência6. Para o IMC/I foi utilizado o pro-
grama World Health Organization Anthro Plus7, que forneceu 
os valores em forma de percentis, sendo possível utilizá-los na 

World Health Organization (WHO)8 (Tabela 1).

Tabela 1 - Pontos de corte de IMC por idade para ado-
lescentes.

Pontos de corte por percentil

Baixo IMC para idade

IMC adequado para idade ou 

Excesso de peso

Sobrepeso

Obesidade

Fonte: WHO, 2007. IMC – Índice de Massa Corporal

Os adolescentes cujos pais ou responsáveis não assina-
ram o TCLE não tiveram os dados antropométricos coletados. 
Em relação aos aspectos éticos, a pesquisa atende à Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
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Para análise das variáveis, foi utilizada planilha de Excel 

RESULTADOS

A população estudada constitui-se de 86 adolescentes, 

anos, sendo 53 (62%) do gênero feminino e 33 (38%) do gênero 
masculino. Em relação ao estado nutricional, observou-se entre 

30,19% apresentam excesso de peso (22,64% de sobrepeso e 
-

dência maior de excesso de peso em relação às meninas, com 
36,36% de adolescentes acima do peso (21,21% de sobrepeso 
e 15,15% de obesidade) (Tabela 2).

Estudo realizado por Silva et al.11, com adolescentes 
de uma escola da rede pública de Pernambuco, observou um 
pouco mais de 15% de adolescentes com excesso de peso, 
sendo 10,8% de sobrepeso e 4,9 % de obesidade. Em estudo 
realizado por Felice et al.12, com adolescentes de três escolas 

se que 23,4% apresentavam excesso de peso, sendo 14,4% de 
sobrepeso e 9% de obesidade.

Levando em conta padrões recomendados pela WHO8,
a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2002-20034 também 
detectou um aumento considerável na proporção dos adoles-
centes brasileiros com excesso de peso: em 1974-75, estavam 
acima do peso 3,9% dos garotos e 7,5% das garotas entre 10 
e 19 anos; já em 2002-03, os percentuais encontrados foram 
18,0% e 15,4%, respectivamente.

Dessa forma, o presente estudo aponta dados de excesso 
de peso superiores à literatura. Considerando a relação entre o 
excesso de peso e os efeitos danosos à saúde, além do fato de 
a obesidade surgida na infância acompanhar os indivíduos até 
a idade adulta13, torna-se urgente a adoção de medidas educa-
tivas para mudança de estilo de vida e hábitos alimentares para 
esses adolescentes.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a prevalência de sobrepeso e obesidade 
entre adolescentes da escola adventista do UNASP é superior 
à de estudos nacionais, necessitando-se medidas educativas 
urgentes para mudança de estilo de vida e hábitos alimentares 
para esta amostra.
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Tabela 2 - Número e porcentagem de meninas e meninos 
segundo o estado nutricional, Escola de Ensino Básico 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo, 2010.

Gênero Estado
nutricional

N Frequência
relativa (%)

Meninas (n=53) Baixo peso 01 1,89

36 67,92

Sobrepeso 12 22,64

Obesidade 4 7,55

Meninos (n=33) Baixo peso - -

21 63,63

Sobrepeso 07 21,21

Obesidade 05 15,15

Total 86 100

DISCUSSÃO

adolescentes ainda não apresenta consenso na literatura, sendo 
que a variedade de métodos aplicados e os diferentes valores 

obtidos por diferentes estudos9. O IMC tem se mostrado como 
bom indicador para avaliar sobrepeso e obesidade entre ado-

10.
Neste estudo, optou-se por utilizar o indicador IMC por idade 
e foram usados os pontos de corte propostos pela WHO8, sendo 
considerado sobrepeso o IMC igual ou superior ao percentil 85 
e inferior ao percentil 97, e obesidade o IMC igual ou superior 
ao percentil 97.

Os resultados do presente estudo mostraram elevadas 
prevalências de sobrepeso e obesidade entre adolescentes da 
escola adventista do UNASP. O excesso de peso foi observado 
em mais de 32,5% desses jovens, sendo 22,09% de sobrepeso 
e 10,46% de obesidade.
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Síndrome de Sotos ou gigantismo cerebral é uma desordem 

genética rara, descrita inicialmente por Sotos em 1964, de ca-

ráter autossômico dominante, que resulta de microdeleções e 

mutações no gene NSD1. Caracteriza-se por crescimento pré e 

pós-natal acelerado, face típica com região frontal proeminente 

antimongoloide, orelhas grandes, palato ogival e estreito, mãos 

e pés grandes e possibilidade de erupção prematura dos dentes. 

Além disso, pode ser acompanhada de atraso de desenvolvi-

mento neuro-psico-motor, hipotonia muscular, prejuízos de 

fala e interferência no desenvolvimento cognitivo-social. O 

presente relato refere-se a paciente do sexo feminino, 16 anos 

de idade, brasileira, melanoderma, com diagnóstico de Sín-

drome de Sotos com manifestação cardíaca, que compareceu 

ao ambulatório de Odontologia do Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas (FMUSP), encaminhada pelo Departa-

mento de Cardiopatias Congênitas, para avaliação odontológica 

pré-operatória de cirurgia cardíaca de correção de comunicação 

-

estatura de 1,79 m e pesando 81 kg, com hipotonia muscular 

generalizada, higiene oral insatisfatória e lesões cariosas. A 

de grande importância para que o tratamento odontológico 

proposto seja realizado e a saúde bucal mantida.

DÉBORA AMADIO DE LIMA1, ERIKA VIDAL COSTA RÊGO1, CINTIA MARIA ALENCAR DE CARVALHO1, MARIA 
CRISTINA MARINO DE OLIVEIRA1, TÂNIA CRISTINA PEDROSO MONTANO1, ITAMARA LUCIA ITAGIBA NEVES1, 

RICARDO SIMÕES NEVES1

SÍNDROME DE SOTOS – RELATO DE CASO

1

Endereço para correspondência: 

Sotos’ syndrome or cerebral gigantism is a rare autosomal do-

minant genetic disorder described by Sotos’ in 1964 resulting 

from microdeletions and mutations in the gene NSD1. It is cha-

racterized by prenatal and postnatal accelerated growth, typical 

face with prominent forehead (dolichocephaly), hypertelorism, 

and narrow palate, large hands and feet and the possibility of 

premature eruption of teeth. Moreover, it can be accompanied 

by delay in neuro-psycho-motor development, hypotonia, 

impairment of speech and interference in cognitive and social 

development. This report describes a female patient, 16 years-

old, Brazilian, melanoderma, diagnosed with Sotos’ syndrome 

with cardiac malformation who attended the dental clinic of 

the Heart Institute, Hospital das Clinicas (FMUSP), sent from 

the Department of congenital heart disease for preoperative 

dental evaluation  to cardiac surgery for correction of atrial 

septal defect. This patient presented cognitive impairment, 

weight 81 kg, with generalized muscle hypotonia, poor oral 

its systemic changes are of great importance for the proposed 

dental treatment and maintenance of oral health.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(2 Supl A):31-4
RSCESP (72594)-1922

SOTOS’ SYNDROME CASE REPORT

Descriptors: dentistry, Sotos’ syndrome.Descritores: odontologia, síndrome de Sotos.
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Síndrome de Sotos é uma desordem genética rara, de 
caráter autossômico dominante que resulta de microdeleções e 
mutações1,2. alterações 
no gene , no qual diferentes exons são afetados, como, 

para a síndrome de Sotos e, por isso, o diagnóstico genético 
para qualquer caso em que haja alteração do gene , é o 
de síndrome de Sotos1.

Conhecida como “Gigantismo cerebral” e descrita 
inicialmente por Sotos et al.3, em 1964, caracteriza-se por 
alterações clínicas de parâmetros de crescimento, de desenvol-
vimento do intelecto, crânio-facial e anormalidades ocasionais. 
Dentre elas, estão: início do crescimento excessivo no período 
pré-natal, maturidade óssea avançada, mãos e pés grandes, 
retardo mental, alteração da coordenação devido ao atraso de 
desenvolvimento neuro-psico-motor (DNPM), macrocefalia,
fronte proeminente com dolicocefalia, hipertelorismo ocular, 
fenda palpebral de inclinação antimongolóide, cifoescoliose, 
cardiopatia congênita4,5

de tolerância a glicose alterada (14%), neoplasias (5%), he-
6.

A megaloencefalia anatômica congênita, caracterizada 
pelo rápido crescimento ósseo até os quatro primeiros anos de 
vida, é acompanhada pelo aumento proporcional de peso7,8. A 
macrocefalia de início pré-natal está presente em 50% e, no 
primeiro ano de vida, em 100% dos casos9-11. Com o avanço 

proeminente, a altura chega próxima ao normal e a macrocefalia 
não é mais pronunciada1.

O retardamento mental moderado é visto em 85% dos 
indivíduos afetados1,8. Os problemas comportamentais são 

emocional. Andar desajeitado, decorrente de hipotonia mus-decorrente de hipotonia mus-
cular, crises de agressividade, comportamentos ritualizados,
fobias, obsessões e compulsões, problemas de sono, medos, 
falta de atenção e hiperatividade também são observados nessa 
síndrome7.

Outros sinais e sintomas da síndrome de Sotos podem 
incluir uma curvatura anormal da espinha (escoliose), ataques 
apopléticos, problemas renais ou cardíacos, perda de audição e 
problemas de visão. As alterações oftalmológicas comumente 
associadas à síndrome são: erro de refração moderada a grave, 
nistagmo e estrabismo, sendo conveniente a sua avaliação 
periódica12.

A desordem pode ser acompanhada de prejuízos de fala, 

e voz monótona12. Em geral, tais características são mais evi-Em geral, tais características são mais evi-
dentes na primeira infância e vão se atenuando com a idade7.

As cardiopatias congênitas têm sido relatadas em pa-
cientes com síndrome de Sotos com incidência de aproxima-
damente 8%13. Estudo realizado no Canadá mostrou que, de 
14 pacientes, três apresentaram alterações cardíacas13. Porém, 
em estudo de Kaneko et al.14, essa porcentagem foi maior: 

cinco de 10 pacientes japoneses com a síndrome apresentaram 
cardiopatias congênitas.

Dentre os achados orais associados à síndrome, 
encontram-se prognatismo, erupção dentária precoce e palato 
profundo e arqueado3,15,16. Os resultados de estudos recentes 
aumentaram a possibilidade de anomalias dentais17,18.

Alguns indivíduos com síndrome de Sotos desenvol-
veram neoplasias malignas, frequentemente na infância, mas 
nenhuma única forma de câncer foi associada com esta con-

carcinoma hepático, neuroblastoma, 
tumores de Wilms, tumores da parótida e ovário. Entretanto, 
permanece incerto se a síndrome de Sotos aumenta o risco de 

19.
O diagnóstico é sempre clínico, a partir de fenótipo 

composto por tamanho corporal grande, crescimento acele-
rado, idade óssea avançada, aparência facial característica e 
atraso de desenvolvimento7.Entre as entidades nosológicas 
acompanhadas de macrossomia e etiopatogenia desconhecida, a 
mesma apresenta incidência de aproximadamente 1 em 14.000 
nascimentos8. Mas há trabalhos que dizem que a incidência está 
entre 1:10000 e 5000020.

-
temente divulgada; temos conhecimento de apenas 11 casos 
descritos. Com um reconhecimento maior das características 
desta síndrome, as crianças poderão ter um diagnóstico precoce. 
Dessa maneira, poderão ser encaminhadas a uma estimulação 
adequada numa fase inicial, melhorando, assim, o prognóstico 
neurológico destes pacientes e consequentemente propiciando 
uma melhor qualidade de vida.

CASO CLÍNICO

Paciente do sexo feminino, com 16 anos de idade, brasi-
leira, melanoderma, compareceu ao ambulatório de odontologia 
do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (FMUSP) 
para avaliação pré-operatória de cirurgia cardíaca corretiva. 
Encaminhada pelo Departamento de Cardiopatias Congênitas 
desse mesmo hospital, com diagnóstico de Síndrome de Sotos 
com manifestação cardíaca, sem antecedentes familiares.

Na investigação da história de saúde e/ou doença da 
paciente, a mesma apresentava asma persistente grave, sinusite, 
tosses produtivas com episódios recorrentes de pneumonia, 
além de escoliose. Os medicamentos utilizados pela paciente 
eram bromoprida, montelucaste, furamato de formoterol, bu-

associada à glicose e frutose, dipirona, ranitidina, cloreto de 
sódio com brometo de ipratrópio e fenoterol para inalação. No 
demais, mãe nega outras comorbidades e alergias.

Das manifestações cardiovasculares, a angiotomogra-

pulmonar e seus ramos direito e esquerdo estavam dilatados, 
com formação vascular anômala no hemitórax esquerdo, 
evidenciando vaso emergindo da artéria pulmonar segmentar 
apical superior esquerda e drenando para ramo anterior da veia 
pulmonar inferior do mesmo lado. O ecocardiograma mostrou 
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situs atrial solitus em levocardia, comunicação interatrial tipo 
ostium secundum (Figura 1), medindo 25 mm, com shunt

esquerda-direita; regurgitação de grau discreto na valva atrio-
ventricular direita, ventrículo direito com dilatação acentuada 

Devido às características da síndrome, optou-se pelo 
tratamento odontológico executado sob anestesia geral. 

Seguindo o protocolo de tratamento odontológico em 
centro cirúrgico, iniciou-se pela remoção das lesões cariosas e 
restauramos com amálgama os elementos 16, 27, 46 e 47. Em 
seguida, realizou-se a exodontia do elemento 26, onde foi ne-
cessária a realização de osteotomia e odontossecção, além dos 
procedimentos cirúrgicos básicos, com colocação de surgicel®

®. As orien-
tações pós-operatórias foram dadas a equipe de enfermagem 

no local operado, repouso em leito). Foi prescrito amoxicilina 
como terapia antibiótica e dipirona, em caso de dor.

dia do procedimento, estando em bom estado de saúde geral, 
sem queixa de dor, sem edema em face e sem sangramento no 

solicitada pela equipe odontológica. 
Dois dias depois, nossa equipe foi contatada pela médica 

responsável, que informou que a paciente estava com dor e coá-
gulo mal formado na região operada. Clinicamente, observou-se 
coágulo de aproximadamente 2 cm, na região do elemento 26, 
que se estendia para vestíbulo ou fundo de sulco bucal, sendo 
necessária nova intervenção odontológica em centro-cirúrgico 
antes da cirurgia cardíaca eletiva.

Com a paciente sob anestesia geral, foi realizada a 
remoção do coágulo mal formado e demais procedimentos 

-
tercorrência. Os cuidados pós-operatórios foram frisados, e 
também a continuidade da terapia antibiótica com amoxicilina 
e dipirona, em caso de dor.

A paciente foi reavaliada pela equipe odontológica 
pelos três dias seguintes ao procedimento, estando a mesma 

sem sintomatologia dolorosa, apta, portanto, para receber alta 
odontológica e ser submetida à cirurgia cardíaca sem focos 
infecciosos bucais.

Sabe-se que a cirurgia cardíaca de correção de defeito 
do septo interatrial com pacth de pericárdio autólogo (atrios-

odontológica. Vinte dias após a cirurgia, a paciente apresentou 
bloqueio de ramo direito acusado pelo eletrocardiograma e 

Cardiopatias Congênitas.

DISCUSSÃO

O atendimento odontológico para indivíduos com 

intelectual no indivíduo, padrões de comunicação limitados 

tratamento ambulatorial, sendo, algumas vezes, necessário o 
recurso de intervenção sob sedação ou anestesia geral, como 
no caso da paciente relatada. 

Figura 1. Comunicação interatrial tipo ostium secundum, com bordas 
delgadas e pequenas fenestrações.

com proeminência frontal, eupneica, deambulante, corada, 

muscular generalizada e pouco contactuante.
Ao exame clínico intraoral, paciente dentada total su-

pigmentação em sulcos de molares superiores (elementos 16 
e 27), lesão cariosa extensa no elemento 26 (Figura 2), com 
comprometimento endodôntico e coroa parcialmente destru-
ída, e lesão cariosa no elemento 47, e presença de material 
restaurador provisório na oclusal do elemento 46. O plano de 
tratamento instituído foi exodontia da raiz residual inaprovei-

Sem a presença de infecção fúngica e/ou lesões traumáticas 
em mucosas. 

Figura 2.
26.
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Com alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, a 

mecânica adequada da placa bacteriana, ocorre o aumento no 
risco de incidência da cárie e doença periodontal, como notado 
na situação clínica bucal dessa paciente. 

Quanto à cardiopatia congênita, a literatura apenas cita 
a existência, porém sem discriminar as formas mais comu-
mente encontradas4,5,13,14. As alterações cardíacas encontradas 
na paciente evidenciam a complexidade do quadro sistêmico, 
enquadrando-a nas recomendações da American Heart Asso-

ciation (AHA) quando submetida a procedimentos que envol-
vam bacteremia transitória, prevenindo, assim a ocorrência de 
endocardite infecciosa.

Neste relato, a escoliose e a hipotonia muscular foram 
outras características da síndrome marcantes na paciente e 
corroboram com os trabalhos de Assumpção et al.7 e Miyao et 
al.6. Estatura e peso corporal diferenciado, quando comparados 

o crescimento acelerado típico da síndrome que ocorre nos 
primeiros anos de vida, mas que continuam evidentes nos 
anos seguintes.

as primeiras descrições feitas por Sotos et al.3 quanto às alte-

Apesar de a literatura relatar traços de agressividade, 
obsessões e compulsões, a paciente em questão mostrou-se 
passiva, bem orientada pela mãe e colaborativa durante toda a 
internação, sendo apenas eleito o procedimento odontológico 
em centro cirúrgico para poupar a paciente de situação de 
estresse, evitando o histórico da síndrome.

CONCLUSÃO

O atendimento multidisciplinar permite que esses pa-
cientes sejam tratados na sua totalidade, considerando desde os 
aspectos genéticos da doença, bem como as eventuais alterações 
cardiológicas, renais, oftálmicas, odontológicas, cognitivas e 
oriundas do sistema neuropsicomotor. 

Para o estabelecimento do tratamento clínico odonto-
lógico, o cirurgião-dentista deve conhecer as características 
clínicas e as possíveis implicações da Síndrome de Sotos para 
um tratamento bem sucedido e de alta qualidade. No caso de 

-
tibiótica deverá ser instituída frente a procedimentos invasivos.

Diante de outras prioridades e preocupações dos cuida-
dores, a saúde bucal desses pacientes pode não ser valorizada. 
Para tanto, o cirurgião-dentista inserido na equipe multidisci-
plinar deve intervir para remoção de focos infecciosos, assim 
como orientar os pais e/ou responsáveis quanto à importância 
da manutenção da saúde bucal para prevenção de doenças 
orais e sistêmicas.

Atender às necessidades desses pacientes com medidas 

estresse e possíveis complicações transoperatórias, alcançando 
um bom prognóstico pós-tratamento.
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