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

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

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO 
O Suplemento da Revista da Sociedade de 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-
nal Committee of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
1.1 Cada artigo deverá ter até 9 páginas, incluindo as referên-

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

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

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

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

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO 
Somente serão considerados aptos 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. 
Volume com suplemento 

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 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003. 

Eventos 
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s 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. 
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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 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º 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 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 
grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela. 

4.2 Figuras 
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto. 
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas. 

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

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

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

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

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

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade 
permanente do Suplemento da Revista da Sociedade de 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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ESPAÇO ABERTO

Medidas de pressão arterial no contexto da avaliação clínica de 
enfermagem

A avaliação clínica é uma das mais importantes fontes de informação para determinar as necessida-
des de cuidado das pessoas que são assistidas pelos enfermeiros. Além disso, fornece dados para avaliar os 
resultados alcançados pelo paciente após uma (ou mais) intervenção de enfermagem.

Habitualmente, na avaliação clínica inicial são tomadas as medidas de pressão arterial sistólica e 
diastólica, utilizando-se as técnicas auscultatória ou oscilométrica. Neste contexto, é mandatório o conhe-
cimento dos procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial1. Sem dúvida, a obtenção de 
valores fidedignos garante a segurança do paciente no que tange às condutas diagnósticas e terapêuticas de 
toda a equipe multiprofissional.

Há outras medidas, relacionadas à pressão arterial, que podem ser levadas em consideração pelo en-
fermeiro durante a avaliação do paciente. Dentre elas, destacam-se o cálculo da pressão de pulso, a medida 
do índice tornozelo-braquial (ITB) e o duplo-produto.

A pressão de pulso é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. É, portanto, uma 
medida de fácil obtenção. Reflete a rigidez dos grandes vasos centrais e tem sido considerada um importante 
preditor de eventos cardiovasculares2.

Por sua vez, o ITB compreende a avaliação das medidas de pressão dos membros inferiores (MMII) de 
forma comparativa com os membros superiores (MMSS). O ITB tem sido utilizado para determinar a perda 
global de pressão ao longo do sistema arterial dos MMII, secundária a uma obstrução. Já foi demonstrado 
que pacientes com o diagnóstico de enfermagem Perfusão Tissular Periférica Ineficaz podem apresentar 
ITB alterado, sendo que esta medida associou-se à redução da capacidade funcional, ao aumento da rigidez 
arterial e à disfunção endotelial3.

Finalmente, o duplo-produto é uma estimativa do consumo de oxigênio pelo miocárdio4. É calculado 
multiplicando-se o valor da frequência cardíaca, medida em batimentos por minuto, pelo valor da pressão 
arterial sistólica, medida em mmHg.

As medidas derivadas dos valores aferidos de pressão arterial podem instrumentalizar o enfermeiro 
na sua tomada de decisão clínica. Entretanto, é necessário apropriar-se dos conceitos e métodos de execução 
dos procedimentos para utilização na clínica. Nesse contexto, surge outro desafio: conhecer de que forma 
essas medidas estão relacionadas com os fenômenos de interesse da enfermagem. 

Rita de Cassia Gengo e Silva
Enfermeira do Serviço de Educação da Coordenação de Enfermagem do Instituto do 

Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Membro da Diretoria do Departamento de Enfermagem da SOCESP.
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ESPAÇO ABERTO

Hábitos alimentares e saúde cardiovascular: o papel da educação 
nutricional

Os hábitos alimentares tornaram-se marcadores de risco para doenças cardiovasculares, uma vez que o consumo 
elevado de gorduras e açúcares, associado à baixa ingestão de fibras, atua na etiologia das dislipidemias, obesidade, 
hipertensão e diabetes, entre outras doenças. Todavia, os fatores de risco cardiovasculares relacionados à dieta e refle-
tidos nos marcadores bioquímicos e índices antropométricos podem ser modificados pela adoção de um estilo de vida 
saudável e o controle do peso corporal.

A promoção da alimentação saudável vem sendo utilizada como estratégia preventiva no controle de doenças 
crônicas não transmissíveis em vários países1. No Brasil, uma das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde foi a 
elaboração do guia prático “Dez Passos para uma Alimentação Saudável”, contendo orientações sobre alimentação, 
visando aumentar o nível de conhecimento da população sobre a importância da promoção da saúde pela adoção de 
práticas simples que levem à prevenção do excesso de peso e de doenças crônicas2. 

No entanto, estudos de investigação do consumo alimentar têm evidenciado que o padrão alimentar da população 
brasileira está abaixo do recomendado para uma alimentação saudável3,4. 

Embora muitos considerem levar uma vida saudável, nota-se, pela investigação do padrão alimentar e de hábitos 
de vida, baixo consumo de frutas, legumes, verduras, grãos integrais, ausência de atividade física regular, consumo 
elevado de gordura saturada, açúcares simples, alimentos de alto teor de sódio e o acréscimo de grandes quantidades de 
sal para o preparo dos alimentos, além da presença de tabagismo e álcool5,6. 

Este contexto é preocupante e estabelece um alerta para que o profissional nutricionista intervenha e pratique 
a educação nutricional como ferramenta capaz de transmitir conceitos que promovam mudanças de hábitos de vida, 
redução de fatores de risco cardiovasculares e a melhora da qualidade de vida do indivíduo e da população.

Dez passos para uma alimentação saudável2

1. Faça pelo menos três refeições (café-da-manhã, almoço e jantar) e dois lanches saudáveis por dia. 
2. Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas), tubérculos, como 

as batatas, e raízes, como a mandioca, nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma 
mais natural. 

3. Coma diariamente pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições e três porções ou 
mais de frutas nas sobremesas e lanches. 

5. Coma feijão com arroz todos os dias ou pelo menos cinco vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma 
combinação completa de proteínas e bom para a saúde. 

6. Consuma diariamente três porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar 
a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis! 

7. Consuma, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. 
8. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas 

como regra da alimentação. 
9. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. 
10. Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia. Dê preferência ao consumo de água nos 

intervalos das refeições. 
11. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as 

bebidas alcoólicas e o fumo. 

Monica Romualdo
Nutricionista

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Diretora Científica – Departamento de Nutrição SOCESP- Biênio 2010-2011.
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A prática regular de atividade física (AF) é recomendada para 

a população, devido a seus benefícios sobre a saúde. Como 

consequência, o número de pessoas se exercitando em espaços 

públicos tem crescido. O objetivo deste trabalho foi analisar 

as características da prática de AF de lazer da população que 

frequenta um parque público. Foram avaliados por entrevista 

sobre sua prática de AF de lazer 165 indivíduos adultos. Dos 

avaliados, 77% eram mulheres e 37% tinham entre 40-60 

anos. 78% eram praticantes de AF. Desses, 48% realizavam 

a AF sem supervisão, 60% faziam de duas a três modalidades 

distintas, 67% praticavam pelo menos três vezes por semana e 

81% praticavam 30 ou mais minutos por sessão. Assim, 68% 

dos praticantes faziam 150 minutos ou mais de AF por sema-

na. Quanto à intensidade, 39% dos praticantes não souberam 

responder e 36% disseram praticar atividades moderadas. Dos 

que responderam, apenas 35% disseram controlar essa inten-

sidade de alguma forma e as formas relatadas eram válidas 

em somente 22 indivíduos. A maior parte dos frequentadores 

do parque pratica AF regular sem supervisão. Essa prática 

envolve usualmente mais de uma modalidade, pelo menos 

três sessões por semana e 30 minutos de prática, totalizando 

150 minutos ou mais por semana, o que está de acordo com 

as recomendações para a saúde. Entretanto, a intensidade da 

prática não é adequadamente controlada, o que pode trazer 

riscos aos praticantes. Esses resultados sugerem a necessidade 

de uma orientação de intensidade de AF para os usuários de 

locais públicos.
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Regular physical activity (PA) is recommended because of its 

health benefits. In consequence, the number of subjects exerci-

sing in public places has increased. The objective of this study 

was to describe the leisure-time PA performed by the people 

who usually go to a public park. In this study, 165 subjects 

were evaluated by interviews in regard to their leisure-time PA. 

Within this group, 77% was women, and 37% 40-60 years old. 

Being that 78% of them reported to do PA and,  46% reported 

no supervision of the PA, 60% participated in 2 or 3 different 

modalities, 67% exercised at least 3 times per week, and 81% 

exercised for at least 30 min per session. Thus, 68% of the 

subjects had at least 150 minutes per week of PA. In regard 

to intensity, 39% of the subjects did not know which was the 

exercise intensity, and 36% reported to exercise at moderate in-

tensity. From those who reported the intensity, 35% reported to 

control this intensity during exercise, however just 22 subjects 

reported a valid way of doing this control. Most of the public 

park users practice leisure-time PA without supervision. This 

activity usually included more than 1 modality, 3 sessions per 

week and 30 min per session, totalizing more than 150 min per 

week, which is in accordance to the main guidelines for PA and 

health. Nevertheless, PA intensity is not well controlled, which 

may increase the risk during activity. These results suggest the 

necessity of exercise intensity orientation for public place users.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4 Supl A):3-7
RSCESP (72594)-1934

PhySICAL ACTIVITy PROfILE AMONG ThE USERS Of A PUBLIC 
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Descriptors: motor activity, risk factors, exercise, 
cardiovascular diseases.

Descritores: atividade física, doenças cardiovasculares, 
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As doenças cardiovasculares são as principais causas 
de morte no Brasil1. A prática regular de atividade 
física (AF) promove benefícios cardiovasculares 

expressivos, que auxiliam na prevenção e no tratamento das 
doenças desse sistema devido, entre outros aspectos, à redução 
dos fatores de risco cardiovascular2. Nesse sentido, Oguma 
et al.3, numa revisão sistemática sobre a prevenção primária 
cardiovascular, verificaram uma relação inversa entre o risco 
cardiovascular e prática de AF, sendo o efeito protetor já ob-
servado com apenas uma hora de caminhada por semana. No 
mesmo sentido, Blair et al.4 demonstraram que pessoas que 
passaram do estado sedentário para o ativo tiveram, em 5 anos, 
redução de 44% no risco relativo de morte cardiovascular em 
comparação com as pessoas que permaneceram sedentárias. 

Considerando-se a prevenção secundária das doenças 
cardiovasculares, Franklin et al.5 demonstraram que a AF 
com dispêndio semanal de 1.600 kcal foi eficaz em deter a 
progressão da doença da artéria coronária e que a AF com 
dispêndio de 2.200 kcal reduziu a placa aterosclerótica em 
pacientes com doença cardíaca. Entretanto, Blumenthal et al.6  
demostraram que AF aeróbicas, mesmo de baixa intensidade 
(45% da potência aeróbica máxima), promovem melhora no 
estado de saúde de pacientes com doenças cardíacas. Assim, 
Taylor et al.7, numa revisão sobre o assunto, concluíram que 
a AF promove efeitos diretos na estrutura e função do sistema 
cardiovascular, reduzindo a morbimortalidade cardiovascular. 

Apesar de todos esses benefícios da prática regular 
de AF, a prevalência do sedentarismo na população é muito 
elevada. Em São Paulo, alguns estudos sugerem que 69% da 
população seja sedentária, quando a prática de AF de lazer é 
considerada8. 

Por esse motivo, os órgãos de saúde têm apoiado cam-
panhas com o intuito de estimular as práticas de AF na popu-
lação em geral9 e essas campanhas têm resultado no aumento 
da parcela da população consciente sobre a necessidade da 
prática de AF como mecanismo de prevenção cardiovascular 
e maior garantia de qualidade de vida. Dessa forma, muitas 
pessoas têm procurado lugares adequados para a prática de AF 
e um grande número delas utilizam os parques públicos para 
se exercitar. Nesse sentido, o Parque Fernando Costa, também 
conhecido como Parque da Água Branca, que se situa no bairro 
de Perdizes, na capital do estado de São Paulo, é um lugar no 
qual muitas pessoas praticam AF diariamente. 

Entretanto, nestes locais, a prática de AF parece ser 
executada, na maioria das vezes, sem orientação prévia ou 
supervisão profissional. Esta prática não orientada pode ofe-
recer aos praticantes, principalmente aos portadores de doen-
ças cardiovasculares, um risco potencial de acometimentos 
cardiovasculares durante a execução da atividade10,11, sendo, 
então, importante avaliar quais as características da prática de 
AF realizada pelos usuários de locais públicos como parques. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar 
as características da AF de lazer praticada pela população que 
frequenta o Parque Fernando Costa.

MATERIAL E MéTODOS

Casuística
A amostra foi formada por todos os indivíduos que fize-

ram avaliação física no período de agosto de 2009 a junho de 
2010 no Projeto Exercício e Coração, que acontece no referido 
parque. Os detalhes sobre o projeto podem ser encontrados 
em Forjaz et al.12. Foram incluídos 165 indivíduos adultos e 
idosos de ambos os sexos. Todos os sujeitos assinaram um 
termo de consentimento para participar do estudo, que foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física 
e Esporte da USP.

Métodos
Como descrito anteriormente, todos os voluntários pas-

saram por uma avaliação física, realizada no próprio parque, 
na sede da “Associação de Ambientalistas e Amigos do Parque 
da Água Branca” (ASSAMAPAB), por monitores do “Projeto 
Exercício e Coração”.

Para a caracterização da amostra em relação a seu risco 
cardiovascular, os indivíduos foram entrevistados quanto à pre-
sença de doenças (DCV) e fatores de risco cardiovascular. Esses 
aspectos foram considerados presentes quando diretamente 
relatados pelos entrevistados ou perante o uso de medicamentos 
específicos para seu controle. Além disso, foram feitas medidas 
antropométricas de peso e estatura para o cálculo do índice de 
massa corporal (IMC), necessário para a avaliação da presença 
de obesidade, sendo esta considerada presente quando o IMC 
foi maior ou igual a 30 kg/m2.

Em relação à prática de AF, os indivíduos foram ques-
tionados sobre a prática de lazer com as seguintes questões: 
“Você anda, corre ou nada regularmente?” e “Faz outras AF 
regulares?”. Os sujeitos que responderam não a essas duas 
perguntas foram classificados como “não praticantes” e os 
demais foram classificados como “praticantes”. 

Nos praticantes, as características da atividade pratica-
da foram avaliadas, sendo perguntado que modalidades eram 
praticadas e, para cada modalidade, qual a frequência semanal, 
qual a duração de cada sessão, qual a intensidade atribuída à 
pratica com base na escala de Borg, como era controlada a 
intensidade e se havia supervisão profissional para essa prática.

Análise dos dados
A quantidade de modalidades de AF praticadas foi 

classificada em: apenas uma; duas a três; ou mais de três.
A frequência semanal foi dividida em: até duas vezes 

por semana; de três a cinco vezes por semana; mais de cinco 
vezes por semana; e os que praticam de forma irregular.

A duração da sessão de AF foi dividida em: até 30 
minutos; de 31 a 60 minutos; e mais de 60 minutos.

O volume semanal de prática de cada modalidade foi 
calculado pelo produto da frequência e da duração. Em seguida, 
os volumes individuais de todas as modalidades praticadas 
por cada sujeito foram somados, perfazendo o volume total 
de prática. Esse foi classificado com base nas recomendações 

21(4)-Supl.indb   4 03/04/2012   10:17:33



5 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez— 2011

Araújo L et al./Perfil da prática de atividade física dos frequentadores de um parque público de São Paulo
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4 Supl A):3-7

do American College of Sports Medicine10, em: os que prati-
cavam menos de 150 minutos semanais; e os que praticavam 
150 minutos ou mais por semana.

A intensidade da atividade, avaliada pela escala de 
cansaço subjetivo de Borg, foi classificada da seguinte forma: 
se o cansaço era inferior a 10 nesta escala, a atividade era 
considerada leve; se o cansaço estava entre 11 e 13, a inten-
sidade era moderada; e se o cansaço estava superior a 13, a 
intensidade era alta. 

O controle da intensidade do exercício foi inicialmente 
avaliado de forma binária: sim ou não. Posteriormente, para os 
que relataram fazer esse controle, as maneiras utilizadas pelos 
indivíduos para o controle foram classificadas em: controle pela 
frequência cardíaca; controle pelo cansaço subjetivo; controle 
pelo tempo de duração da atividade; controle pela metragem 
percorrida; e outras maneiras de controle. Foram consideradas 
formas válidas de controle da intensidade as duas primeiras.

A presença de supervisão das atividades praticadas 
também foi avaliada de forma binária: sim ou não.

Os dados são apresentados de forma descritiva em 
relação à porcentagem de ocorrência de cada classificação.

RESULTADOS

As características da população estudada estão apresen-
tadas na Tabela 1. A maior parte da população era formada por 
mulheres entre 40-60 anos.

Em relação à duração da sessão, 25 sujeitos (19,5% dos 
praticantes) relataram fazer AF com menos de 30 minutos, 86 
(67,2%) com duração entre 30 e 60 minutos e o restante (17 su-
jeitos – 13,3%) com duração superior a 60 minutos por sessão.

Considerando-se o volume total por semana, 87 sujeitos 
(68% dos praticantes) perfaziam mais de 150 minutos de AF 
por semana, enquanto que o restante (41 sujeitos, 32%) não 
atingia esse volume.

A intensidade da AF relatada pelos praticantes está 
apresentada na Tabela 2.

Tabela 1 - Características da população estudada.
Faixa Etária

Gênero
18-40 
anos

40-60 
anos

60 anos 
ou mais

Total

Masculino 4 17 17 38

Feminino 11 61 55 127

Total 15 78 72 165

Em relação à prática de AF de lazer, 128 (77,57%) 
indivíduos foram classificados como praticantes e 37 (22,4%) 
como não praticantes. Dos praticantes, 46,1% relataram fazer 
a AF sem nenhuma supervisão de um profissional da área. 

Considerando-se o número de modalidades praticadas, 
48 (37,5%) praticantes disseram realizar apenas uma modali-
dade, 77 (60,2%), duas a três modalidades e três (2,3%), mais 
de três modalidades.  A principal modalidade relatada foi a 
caminhada (57,0% dos praticantes), seguida do alongamento 
(21,2%), da corrida (12,1%), da musculação (7,3%) e da hi-
droginástica (6,7%). Outras modalidades foram relatadas por 
menos de 2% dos sujeitos.

Quanto à frequência semanal, 33 (26%) praticantes 
disseram fazer AF de uma a duas vezes por semana, 43 (34%) 
de três a quatro vezes por semana e 42 (33%) mais de cinco 
vezes por semana. O restante (10 sujeitos – 8% dos praticantes) 
disse fazer AF de modo irregular. 

Tabela 2 - Intensidade da atividade física relatada pelos 
praticantes.

Intensidade N Absoluto Percentual

Leve 25 19,5%

Moderada 32 25,0%

Alta 20 15,6%

Não souberam responder 51 39,8%

Como se observa, a maioria dos praticantes não soube 
responder qual era a intensidade da AF que praticava. Dos 
restantes, a maioria relatou fazer uma atividade moderada. No 
entanto, apenas 45 (35,2%) sujeitos relataram controlar a in-
tensidade do exercício de alguma forma. As formas de controle 
empregadas estão descritas na Tabela 3.

Tabela 3 - Formas de controle da intensidade da ativi-
dade física relatadas pelos 45 praticantes que disseram 
controlar a intensidade da atividade.

Tipo de Controle N Absoluto Percentual

Frequência Cardíaca 3 6,6%

Cansaço 19 42,3%

Metragem 4 8,8%

Tempo 16 35,5%

Outros 3 6,6%

Do total de indivíduos que responderam que contro-
lavam a intensidade do exercício, a maioria usava o cansaço 
físico como parâmetro (42,2%) e apenas 6,6% controlavam 
essa intensidade pela medida de frequência cardíaca. Assim, 
apenas 48,8% dos sujeitos que diziam controlar a intensidade 
do exercício o faziam utilizando um dos critérios válidos.

DISCUSSÃO

Os principais achados desse estudo foram: grande parte 
dos frequentadores do Parque Fernando Costa eram indivíduos 
que praticavam AF; porém, a maior parte não tinha supervisão 
dessa atividade. A prática envolvia a execução de duas ou 
mais modalidades de AF, incluindo usualmente a caminhada 
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como uma delas. A prática era realizada mais de três vezes 
por semana, com sessões de mais de 30 minutos de duração, 
totalizando mais de 150 minutos semanais. Embora muitos 
tenham relatado fazer a atividades em intensidade moderada, o 
controle dessa intensidade foi raro e, na maior parte das vezes, 
com técnicas inadequadas.

A porcentagem de indivíduos praticantes de AF obser-
vada no presente estudo (77,6%) é superior à relatada em estudo 
da população geral de São Paulo (31%)8. Essa diferença pode 
ser atribuída ao local de coleta, visto que os parques públicos 
são locais propícios à pratica de AF. Além disso, a casuística 
empregada no estudo não foi aleatória, pois se baseou em pes-
soas que procuraram o projeto “Exercício e Coração” e, por esse 
motivo, já tinham um interesse específico no exercício físico.

A maioria dos sujeitos praticava mais de uma modali-
dade de AF. Esse fato pode ser explicado pelas características 
do público analisado, em geral mulheres donas de casa e apo-
sentados. Essa população pode apresentar mais horas diárias 
disponíveis para a prática de exercícios físicos. As principais 
modalidades relatadas foram a caminhada e o alongamento. 
De fato, o Parque Fernando Costa tem poucas opções de es-
paço para outras atividades além dessas, que são fornecidas 
gratuitamente aos usuários. Esses aspectos podem ter influen-
ciado na resposta dessa questão específica, pois estudos têm 
demonstrado que a AF mais relatada em parques públicos é a 
caminhada, o que possivelmente decorre do fato de ser uma 
atividade simples e fácil de executar13. Além disso, a caminhada 
tem se mostrado uma modalidade importante na redução do 
risco cardiovascular14,15.

Ao se analisar as características de frequência, duração 
e volume de AF praticada, é possível verificar que a maioria 
dos praticantes seguia as recomendações mínimas para a saúde 
preconizadas pelo American College of Sports Medicine, ou 
seja, exercitar-se pelo menos três vezes por semana por 30 
minutos ou totalizar 150 minutos de atividade por semana10,11. 
Dessa forma, com base nessas características, pode-se dizer que 
a atividade praticada deveria resultar em benefícios expressivos 
à saúde e qualidade de vida.

Em relação à intensidade, 36% dos avaliados disseram 
fazer uma atividade moderada, o que é recomendado do ponto 
de vista de saúde cardiovascular para obter benefícios, com 
menores riscos2,5-7,10,11,14-17. Entretanto, quando as respostas 
sobre a intensidade do exercício são analisadas de forma mais 
profunda, os resultados são preocupantes, visto que uma parte 
substancial dos avaliados (39%) não soube nem sequer res-
ponder qual era a intensidade das atividades que costumavam 
praticar e, dos que disseram saber, apenas alguns controlavam 
esta intensidade, sendo a forma de controle válida apenas numa 
parcela mínima dos sujeitos (Tabela 3). 

Esse é um aspecto bastante importante, visto que 
exercícios intensos aumentam a chance de acometimentos 
cardiovasculares durante sua execução, principalmente em 
sujeitos com risco cardiovascular mais elevado10,11,18. De fato, 
em estudos anteriores, realizados no mesmo parque, verifi-

camos que grande parte da população que faz AF no parque 
tem doenças e fatores de risco cardiovascular19, possuindo 
risco cardiovascular moderado a alto para a prática de AF20, 
de acordo com a triagem proposta pelo American College of 
Sports Medicine10. Dessa forma, o resultado do presente estu-
do, em relação à observação da incapacidade dos praticantes 
de AF controlarem a intensidade de sua atividade, tem grande 
importância clínica e sugere a necessidade de uma orientação 
e supervisão profissional da prática de AF em locais públicos.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos neste estudo, é possível 
concluir que a maior parte dos frequentadores do Parque Fer-
nando Costa são praticantes regulares de AF sem supervisão. 
Essa prática envolve usualmente pelo menos duas modalidades, 
incluindo a caminhada como uma delas. A prática é realizada 
pelo menos três vezes por semana, por pelo menos 30 minu-
tos, totalizando pelo menos 150 minutos na semana ou mais, 
o que está de acordo com as recomendações de AF para a 
saúde. Entretanto, a intensidade da prática não é controlada 
ou é controlada de maneira precária, o que pode trazer riscos 
aos praticantes.  

Assim, os resultados apontam que, do ponto de vista de 
saúde pública, além da preocupação com o estímulo à prática da 
AF e a criação de espaços para sua execução15,16, é necessário 
ter atenção sobre a necessidade de orientação e supervisão 
profissional para essas práticas, principalmente aos usuários de 
locais públicos, como o Parque Fernando Costa, onde muitas 
pessoas se exercitam de maneira autônoma.
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A qualidade de anos adicionais resultantes do aumento na 

expectativa de vida pode ser comprometida por limitações na 

performance funcional e estabelecimento de doenças crôni-

cas. A insuficiência cardíaca (IC) resulta em dificuldades na 

execução de atividades da vida diária (AVDs). Testes de de-

sempenho físico funcional revelam-se instrumentos adicionais 

para mensurar capacidade de realizar AVDs. Foi objetivo deste 

estudo avaliar e relacionar atividades funcionais à aptidão física 

em idosos com IC, além de compará-los a um grupo controle. 

Quatorze idosos com IC [9 homens/5 mulheres; 67,5 (62–80) 

anos] e 14 idosos do grupo controle [9 homens/5 mulheres; 

67,5 (60–77) anos] foram submetidos às seguintes avaliações: 

capacidade funcional de exercício (teste de caminhada de seis 

minutos - TC6min); força muscular periférica (teste de uma re-

petição máxima - 1RM) e performance física e funcional (testes 

de desempenho físico funcional). Idosos com IC apresentaram 

diminuição da capacidade de exercício, demonstrada por me-

nor distância percorrida no TC6min [462,5 (330–572) versus 

551,5 (470–728) metros], força muscular periférica de MMSS 

[5 (4–10,5) versus 7,7 (3–12) kg], equilíbrio [5 (1,4–16,4) 

versus 26,4 (4,2–30) segundos] e perda de agilidade no teste 

sentar, levantar e locomover-se [42,12 (34,3–58,3) versus 39,7 

(33,7–45,8) segundos], levando mais tempo para realizá-lo 

(p≤0,05 para todas as análises). Observou-se, também, cor-

relação entre TC6min e 1RM com testes de desempenho físico 

funcional que avaliaram atividades de membros inferiores 

(0,54≤r≤0,83, p≤0,05). Idosos com IC apresentam menor 
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Quality of additional years resulting from increase on life 

expectancy can be impaired by limitations in functional per-

formance and the establishment of chronic diseases. Heart 

failure (HF) is a frequent chronic disease, which results in 

worsening performance of activities of daily living (ADL). 

Physical functional performance tests can be used as additional 

tools to measure ability to perform ADL. This study aimed to 

evaluate and relate functional activities with physical fitness 

in elderly patients with HF as well as comparing them with a 

control group. Fourteen HF elderly patients [9 male /5 fema-

le; 67.5 (62-80) years] and 14 elderly control group [9 male 

/ 5 female; 67.5 (60-77) years] were evaluated for functional 

exercise capacity (six minute walk test - 6MWT), periphe-

ral muscle strength (one repetition maximum test - 1RM) 

and physical functional performance (physical functional 

performance tests). HF elderly patients showed a decrease 

in exercise capacity, with lower distance walked in 6MWT 

[462.5 (330-572) versus 551.5 (470-728) meters]; decreased 

1-RM of upper limbs [5 (4-10.5) versus 7.7 (3-12) kg]; reduced 

balance [5 (1.4-16.4) versus 26.4 (4.2-30) seconds]; and loss 

of agility in sitting, standing and moving around test [42.12 

(34.3-58.3) versus 39.7 (33.7-45.8) seconds] compared with 

a control group (p≤0.05 for all tests). There were also statis-

tically significant correlation between 1RM and 6MWT with 

lower limbs physical functional performance tests (0.54≤r≤ 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4 Supl A):8-13
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Performance funcional é a capacidade de realizar ati-
vidades da vida diária (AVDs) de maneira segura e 
independente, sem apresentar fadiga ou dor1. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS), vem ocorrendo 
um aumento global na expectativa de vida e, em 2050, haverá, 
aproximadamente, dois bilhões de pessoas com 60 anos ou 
mais2. Entretanto, a qualidade desses anos adicionais pode 
ser comprometida pelo fato de mais de 34% dos adultos, com 
idade igual ou superior a 65 anos, relatar limitações em sua 
performance funcional, mesmo em atividades mais básicas, 
como tomar banho ou se vestir3. 

Outro importante fator que pode interferir no aumento 
da expectativa de vida é o estabelecimento de doenças crônicas, 
dentre elas a insuficiência cardíaca (IC). Suas principais mani-
festações são dispneia e fadiga, que podem limitar a tolerância 
ao exercício, e retenção hídrica, levando à congestão pulmonar 
e edema periférico4,5. A IC também contribui na incapacidade 
para execução de tarefas motoras, essenciais para realização 
de AVDs. Embora os indivíduos com IC realizem parte dessas 
atividades, geralmente apresentam dificuldades relacionadas 
à velocidade de execução do movimento, à qualidade de seu 
padrão ou ao tempo de permanência na atividade6.

Nesse contexto, testes específicos de desempenho físico 
podem revelar-se instrumentos úteis e adicionais para mensura-
ção da capacidade de realização de AVDs desses indivíduos7. 
Tais testes são capazes de captar os efeitos integrados e multis-
sistêmicos do envelhecimento normal, comorbidades, grau de 
gravidade das doenças, desnutrição, motivação e cognição no 
estado de saúde dos idosos8. Andreoti & Okuma7 desenvolve-
ram e validaram uma bateria de testes que simulam atividades 
rotineiramente desempenhadas por idosos, de modo a avaliar 
o nível de desempenho quantitativo e detectar mudanças ao 
longo do tempo.

Da mesma forma, Rikli & Jones1 estabeleceram uma 
combinação de testes específica para idosos. Esses testes apon-apon-
tam que a capacidade de executar AVDs (cuidados pessoais e 
da casa) exige a capacidade de realizar movimentos funcionais 
(andar, ficar em pé) e movimentos funcionais, por sua vez, de-
pendem da existência de reservas fisiológicas suficientes (força, 
flexibilidade). Por meio desses testes, é possível mensurar pa-
râmetros fisiológicos, utilizando, para isso, tarefas funcionais, 
como ficar em pé, fletir-se, alcançar e andar1.

Entre cardiopatas idosos, a capacidade de executar 
AVDs pode ser afetada pela fadiga, sensação de dispneia, 
reserva fisiológica insuficiente, condições crônicas e pelo en-
velhecimento normal. Considerando esse fato, o objetivo deste 
estudo foi avaliar quantitativamente e relacionar as atividades 
funcionais à aptidão física em idosos com IC, além de compará-
los a um grupo de idosos aparentemente saudáveis.

PROCEDIMENTOS METODOLóGICOS

Casuística
Trinta e um idosos participaram deste estudo, sendo 

17 idosos com diagnóstico de IC (grupo IC) que realizavam 
acompanhamento médico ambulatorial no Hospital e Mater-
nidade Celso Pierro (HMCP) por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Desses, 14 concluíram o estudo. Também fo-
ram incluídos 14 idosos sedentários aparentemente saudáveis 
(grupo controle - GC), que eram conhecidos ou parentes dos 
pacientes e/ou funcionários do mesmo hospital. Os grupos 
foram pareados com relação ao gênero, idade e IMC. Foram 
critérios de inclusão para GC: 1) idade superior a 60 anos; 2) 
ausência de alterações cardíacas e pulmonares; 3) ausência de 
comorbidades ósteo-neuro-musculares que interferissem na 
avaliação da atividade física; 4) não participação em outros 
estudos ou em programas de atividade física que pudessem 
comprometer os resultados do presente estudo. Os critérios 
de inclusão para o grupo de idosos com IC, além dos critérios 
1, 3 e 4 citados acima, foram: 1) diagnóstico prévio de IC; 2) 
estabilidade clínica (ausência de exacerbações) por no mínimo 
3 meses antes da entrada no estudo; 3) liberação da equipe 
médica responsável pelo mesmo. 

Procedimentos
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (protocolo 993/09) e todos os idosos selecionados 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 
idosos com diagnóstico de IC foram selecionados aleatoria-
mente no ambulatório de cardiologia do HMCP. Já os idosos 
do grupo controle, foram selecionados por acessibilidade.

No primeiro dia de avaliação, foram coletados os da-
dos pessoais, variáveis antropométricas e realizado o teste da 

Descriptors: motor activity, activities of daily living, aged, 
heart failure.

Descritores: atividade motora, atividades cotidianas, idoso, 
insuficiência cardíaca.

aptidão física e maior dificuldade na execução de AVDs quando 

comparados a idosos sedentários. Os resultados mostram ainda 

associações entre TC6min e 1RM com os testes apresentados, 

principalmente em atividades relacionadas à locomoção.

0.83, p≤0.05). HF elderly patients have lower physical fitness 

and greater difficulty in performing ADL when compared to 

control elderly subjects. The results also showed associations 

between 6MWT and 1RM with activities related to locomotion.
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caminhada de seis minutos (TC6min). Em um segundo dia, os 
idosos foram submetidos ao teste de uma repetição máxima 
(1RM) e aos testes de desempenho físico funcional. Os idosos 
foram monitorados no início e ao término de cada teste quanto 
às variáveis hemodinâmicas (frequência cardíaca – FC, satu-
ração periférica de oxigênio – SpO2 e pressão arterial – PA) e 
também quanto à percepção subjetiva de esforço por meio da 
Escala de Borg Modificada (dispneia e fadiga). 

- Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6min): reali-
zado de acordo com padrões internacionais9 em um corredor de 
30 metros, para avaliação da capacidade funcional de exercício. 
Para reduzir os efeitos de aprendizado, foram realizados dois 
testes, com um intervalo mínimo de 20 minutos entre eles. Foi 
utilizada para análise a maior distância percorrida. Os valores 
de normalidade utilizados foram os de Troosters et al.10.

- Teste de uma repetição máxima (1RM)11,12: definido 
como a maior carga que pode ser movida através de uma am-
plitude específica de movimento uma única vez e com execução 

Tabela 1 - Descrição dos testes de desempenho físico funcional.
Teste Objetivo Descrição Pontuação

Flexão do 
cotovelo

Mensurar indiretamente 
a força de membros 

superiores

O avaliado, segurando um peso, flexiona o braço, 
completando totalmente o ângulo de movimento, 

voltando depois à posição inicial

É o número total de movimentos 
de flexão feitos corretamente 

dentro dos 30 segundos

Sentar e levantar 
da cadeira em 

30 s

Medir indiretamente 
a força de membros 

inferiores

O avaliado se levanta de uma cadeira, ficando em 
pé, e então retorna à posição sentada

Número de movimentos 
executados em 30 segundos

Habilidades 
Manuais

Mensurar a precisão com 
que o indivíduo realiza 

atividades de coordenação 
motora fina

Realizar as seguintes tarefas: encaixar chave na 
fechadura, encaixar plug na tomada, desencaixar 

lâmpada do soquete e discar número 9 do telefone

O avaliado deve realizar duas 
tentativas, sendo considerado o 

menor tempo de realização

Sentar e alcançar
Medir a flexibilidade 

global

O individuo senta no chão com pernas e braços 
estendidos. É orientado a fletir o tronco e ir 

deslizando as mãos sobre uma prancha, até atingir 
o ponto mais distante

São feitas três tentativas, 
considerando para cálculo o 
melhor valor obtido (em cm)

Levantar-se do 
solo

Avaliar capacidade do 
idoso levantar-se do chão

O avaliado deverá, no menor tempo possível, 
levantar-se de um colchonete, de forma a assumir a 

posição em pé

Tempo necessário para efetuar 
cada tentativa (duas no total), e 

considerado o menor tempo

Sentar-se, 
levantar-se e 
locomover-se

Avaliar capacidade para 
sentar-se, levantar-se 
e locomover-se com 

agilidade, velocidade e 
equilíbrio dinâmico

O sujeito se levanta, move-se para a direita, cir-
cula o cone, retorna para cadeira, senta-se e retira 

ambos os pés do chão. Sem hesitar, repete o trajeto 
para a esquerda. Imediatamente, realiza um novo 

circuito.

Devem ser realizadas duas 
tentativas, sendo considerado o 

menor tempo de realização

Calçar meias
Avaliar capacidade de 
realizar essa atividade

Deverá, no menor tempo possível, calçar uma meia
Devem ser realizadas duas 

tentativas, e considerado o menor 
tempo

Equilíbrio Avaliar equilíbrio
O avaliado deve se manter em ortostatismo com as 

mãos na cintura e uma perna fletida
São executadas três tentativas e 
calculada a média em segundos

Marcha Estática
Avaliar capacidade 

aeróbia

Número de passos, completados em 2 minutos, 
onde cada joelho alcança uma altura entre a patela 

e a crista ilíaca

É o número total de movimentos 
completos.

Adaptado de Andreotti & Okuma,1999, e Rikli & Jones, 2001

correta, sem compensações. Os grupos musculares avaliados 
no estudo foram: extensores de joelho, flexores e extensores 
de cotovelo. Para sua realização, foi utilizado o equipamento 
de musculação Embreex 401.

- Testes de desempenho físico funcional1,7: simulam 
atividades comumente realizadas durante a vida diária e avaliam 
a performance física e funcional de cada participante. Os indiví-
duos realizaram os testes con forme estabelecido por Andreotti 
& Okuma7, em 1999, e Rikli & Jones1, em 2001 (Tabela 1).

Análise Estatística
A análise estatística foi realizada utilizando-se o 

software GraphPad Prism® 5.0. A distribuição dos dados foi 
analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Visto o tamanho 
da amostra e a distribuição não normal dos dados, a análise 
foi feita por meio de estatística não paramétrica e os dados 
foram descritos como mediana e intervalo interquartílico. A 
comparação entre os grupos foi realizada pelo teste de Mann 
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Whitney e as correlações entre os testes foram analisadas pelo 
teste de Spearman. A significância estatística foi de p≤0,05. 

RESULTADOS

As características antropométricas e funcionais refe-
rentes aos voluntários incluídos no estudo estão descritas na 
Tabela 2. Quatorze idosos com IC (9 homens) concluíram as 
avaliações, sendo a maior parte deles categorizada como CF 
1, segundo a New York Heart Association5. Os grupos (IC e 
GC) eram estatisticamente semelhantes com relação ao gênero, 
idade, peso, altura e IMC (p>0,05 para todos).

Tabela 2 - Características físicas, clínicas e funcionais 
referentes aos participantes deste estudo.

Idosos com IC Grupo Controle

N 14 14

Idade (anos) 67,5 (62 – 80) 67,5 (60 – 77)

Gênero (M/F) 9/5 9/5

IMC (Kg/m2) 28,5 (21,4 – 36,3) 28,1 (20,2 – 41,8)

RCQ 0,95 (0,83 – 1,1) 0,97 (0,83 – 1,12)

FE (%) 43,7 (21,8 – 59,8) -

CF- NYHA (I/II/
III/IV)

7/3/4/0 -

Força Periférica

Extensores de 
joelho (Kg)

11,2 (6,5 – 15,5) 12 (7 – 26)

Flexores de 
cotovelo (Kg)

5 (4 – 10,5)* 7,7 (3 – 12)

Extensores de 
cotovelo (Kg)

7,7 (5 – 15,5) 10,2 (5 – 19)

Capacidade de 
exercício

TC6 minutos (m) 462,5 (330 – 572)* 551,5 (470 – 728)

TC6 minutos (% 
predito)

87,8 (58,3 – 98,5)* 95,2 (83,8 – 125,1)

*p≤0.05

IMC - Índice de Massa Corpórea; RCQ - Relação cintura quadril; 
FE - Fração de Ejeção; CF – NYHA - Classe funcional segundo a 
New York Heart Association; TC6 minutos - Teste de caminhada 
de 6 minutos

Tabela 3 - Resultados obtidos com a realização dos 
testes de desempenho físico funcional em ambos os 
grupos.

Idosos com IC Grupo Controle

Sentar, levantar-se 
e locomover-se (s)

42,12 (34,3 – 58,3) 39,7 (33,7 – 45,8)*

Habilidades 
Manuais (s)

15,57 (12,1 – 36,8) 15 (11,5 – 17,7)

Levantar-se do 
Solo (s)

5,4 (2,8 – 18,9) 4,2 (2,2 – 8,1)†

Calçar Meias (s) 6,4 (3,4 – 9,4) 5,6 (3,6 – 8,3)

Flexão do Cotove-
lo (repetições)

17 (14 – 21) 16 (12 – 22)

Levantar da Cadei-
ra em 30 segundos 
(repetições)

12,5 (5 – 17) 13 (10 – 16)

Equilíbrio (s) 5 (1,4 – 16,4) 26,4 (4,2 – 30)*

Sentar e Alcançar 
(cm)

18 (0 – 29) 21,5 (0 – 31)

Marcha Estática 
(repetições)

90 (49 – 127) 98 (32 – 135)

*p≤0.05; †p=0.07 

Correlações entre capacidade física e desempenho físico 
funcional

A Tabela 4 oferece um panorama detalhado sobre as 
correlações simples observadas em idosos com IC. Nesse gru-Nesse gru-
po, o TC6min correlacionou-se com os testes sentar, levantar 
e locomover-se, levantar-se do solo e levantar-se da cadeira 
em 30 segundos (r=-0,83, r=-0,66, r=0,67, respectivamente; 
p≤0,007 para todos). O teste de 1RM, referente à força de 
extensores de joelho correlacionou-se com o teste sentar, le-
vantar e locomover-se (r=-0,54, p=0,05).

Em relação ao GC, o TC6min correlacionou-se com o 
teste de equilíbrio (r=0,65, p=0,01) e demonstrou tendência 
de correlação com o teste sentar, levantar-se da cadeira e 
locomover-se (r=-0,48, p=0,08). Os testes de 1RM, referente 
à força de extensores de joelho, extensores de cotovelo e fle-
xores de cotovelo correlacionaram-se com o teste de flexão de 
cotovelo (r=0,55, r=0,61 e r=0,53, respectivamente, e valores 
de p≤0,04).

Correlações entre os testes de desempenho físico 
funcional

Em idosos com IC, o teste sentar, levantar e locomover-
se correlacionou com o tempo gasto para levantar-se do solo 
(r=0,71, p=0,004) e com número de repetições no teste de sentar 
e levantar da cadeira em 30 segundos (r= -0,71, p=0,004). O 
teste levantar-se do solo também se correlacionou com o nú-
mero de repetições no teste de sentar e levantar da cadeira em 

Quando comparados ao GC, idosos com IC apresentam 
menor capacidade funcional de exercício (TC6min), força mus-
cular periférica de MMSS (1RM) e equilíbrio, além de perda 
de agilidade no teste sentar, levantar e locomover-se, levando 
mais tempo para realizá-lo (p≤0,05 para todas as análises). 
Demonstrou-se, também, tendência de maior tempo gasto para 
levantar-se do solo em idosos com IC (p=0,07) (Tabelas 2 e 3).
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30 segundos (r= -0,68, p=0,007). O teste de marcha estática 
correlacionou-se com o teste sentar e levantar da cadeira em 
30 segundos (p=0,009 e r=0,68) e demonstrou tendência de 
correlação com os testes levantar-se do solo e sentar, levantar 
e locomover-se (r=-0,51, r=-0,50, respectivamente, e p≤0,08).

No GC, o teste sentar, levantar e locomover-se cor-
relacionou-se com o teste de equilíbrio e com o tempo gasto 
para levantar-se do solo (r=-0,53 e r=0,54, respectivamente, 
e valores de p=0,04). O teste levantar-se do solo, além da 
correlação citada acima, apresentou correlação com o teste de 
marcha estática (r=-0,57 e p=0,03). 

Os demais testes neuromotores não apresentaram cor-
relações entre si.

Variáveis hemodinâmicas e percepção de esforço 
Idosos com IC apresentaram maior frequência respira-

tória na realização de todos os testes [28 (20-38) ipm versus 
21 (16-28) ipm, p=0,002 após testes de desempenho físico 
funcional], quando comparados ao GC. A percepção de es-
forço, pelo Borg dispneia, também foi maior em idosos com 
IC ao realizar o TC6min [3,5 (0-8)  versus 2 (0-6), p=0,03]. 
Além disso, demonstraram tendência a manter menor FC de 
recuperação nesse mesmo teste [74 (48-124) bat/min versus 

85,5 (66-114) bat/min, p=0,06]. Tal fato pode ser explicado 
pelo uso de betabloqueadores em idosos com IC. Não houve 
diferença entre os grupos nas demais variáveis hemodinâmicas.

DISCUSSÃO

Este estudo teve como principal achado o prejuízo no 
desempenho físico funcional de idosos com diagnóstico de 
IC quando comparados a um grupo controle. Idosos com IC 
levam maior tempo na execução de atividades funcionais, como 
levantar-se do solo, levantar-se de uma cadeira e deambular, 
além de apresentarem diminuição na força muscular periférica, 
capacidade funcional de exercício e equilíbrio.

Seo et al.6 justificam que o desempenho físico funcional 
reduzido pode ser influenciado por interações entre capacidade 
física e psicossocial. Antes de se tornarem incapazes para re-. Antes de se tornarem incapazes para re- Antes de se tornarem incapazes para re-
alizar algumas atividades, idosos com IC podem restringir ou 
modificar a forma como eles executam essas tarefas motoras 
para, assim, minimizar a sintomatologia6. Muitas vezes, estes 
indivíduos tornam-se sedentários e descondicionados e, em 
alguns casos, desistem de suas atividades e tornam-se depen-
dentes de terceiros13.

Muito se discute sobre a limitada capacidade funcional 
de exercício e a diminuição da força muscular periférica em 
pacientes com IC5,14. No entanto, os fatores que influenciam essa 
intolerância ao exercício ainda não estão totalmente elucidados. 
Uma possível explicação seriam as medidas hemodinâmicas 
centrais. De acordo com essa hipótese, o prejuízo no desempe-
nho ventricular esquerdo pode levar a um aumento excessivo 
da pressão capilar pulmonar, que, por sua vez, pode resultar 
em congestão pulmonar e dispneia, enquanto que o débito 
cardíaco inadequado pode causar fadiga precoce secundária 
à má perfusão do músculo esquelético. Outra hipótese seria 
a influência de determinantes periféricos na capacidade de 
exercício. Alterações na musculatura esquelética têm sido 
aceitas como origem dos sintomas e alterações periféricas, 
como a diminuição da massa muscular, alterações bioquímicas 
(redução de enzimas oxidativas) e histológicas (substituição 
de fibras do tipo I, oxidativas, por fibras do tipo II) vêm sendo 
demonstradas14. 

Todas essas alterações musculares e de atividade motora 
podem ainda refletir no pobre controle postural encontrado em 
idosos com IC, já que o controle da postura pode ser entendido 
como um comportamento que emerge de um contínuo e dinâ-
mico relacionamento entre informação sensorial e atividade 
motora, incluindo os componentes sensórios-motores e mús-
culos esqueléticos envolvidos na busca de uma determinada 
posição corporal15. 

No presente estudo, relacionou-se aptidão física à 
realização de AVDs. No grupo de idosos com IC, aqueles 
que percorreram maior distância no TC6min realizaram suas 
atividades funcionais de locomoção com maior agilidade e 
melhor desempenho. Tais resultados não foram obtidos no 
grupo controle. É importante destacar que atividades de lo-
comoção constituem a função mais realizada pelos sujeitos7 e 

Tabela 4 - Correlações entre o TC6min e 1RM versus 
testes de desempenho físico funcional no grupo de 
idosos com IC.

Idosos com IC Grupo Controle

TC6min
1RM 
(EJ)

TC6min
1RM 
(EJ)

Sentar, levantar-se e 
locomover-se (s)

-0,83* -0,54* -0,48 -0,12

Habilidades 
Manuais (s)

-0,14 -0,07 -0,30 -0,12

Levantar-se do Solo 
(s)

-0,66* -0,30 -0,05 0,13

Calçar Meias (s) -0,06 0,12 -0,33 0,38

Flexão do Cotovelo 
(repetições)

0,33 0,23 0,07 0,55*

Levantar da Cadeira 
em 30 segundos 
(repetições)

0,67* 0,18 0,17 0,18

Equilíbrio (s) -0,06 -0,09 0,65* -0,009

Sentar e Alcançar 
(cm)

0,25 0,29 -0,26 0,05

Marcha Estática 
(repetições)

0,30 -0,20 0,03 0,26

*p≤0.05

TC6 min - Teste de caminhada de 6 minutos; 
1RM (EJ) - Teste de 1 repetição máxima (extensores de 
joelho)

21(4)-Supl.indb   12 03/04/2012   10:17:34



13 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2011

Bisca GKW et al./Atividades funcionais e sua relação com a capacidade física em idosos com insuficiência cardíaca
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4 Supl A):8-13

são pré-requisito para execução das AVDs e manutenção da 
independência. Segundo Jehn et al.16, o quanto pacientes com 
IC caminham diariamente é um determinante das capacidades 
máxima e funcional de exercício. A intensidade da caminhada, 
em particular, é um preditor independente na discriminação de 
pacientes com IC avançada. 

Nos demais testes de desempenho físico funcional 
relacionados à coordenação motora, flexibilidade e atividades 
de membros superiores, não houve diferença entre os grupos. 
Tal fato pode ser explicado pela classificação funcional da 
amostra, em sua maioria CF I, caracterizada por sintomatolo-
gia mais leve4,13,16. Além disso, trata-se de testes de execução 
mais simples e que exigem esforço mínimo. Segundo Seo et 
al.6, tarefas motoras desgastantes (correr meia milha ou mais, 
alcançar um ônibus) são mais afetadas quando comparadas às 
atividades mais básicas (abrir uma porta pesada e caminhar em 
torno da calçada) em pacientes com IC.

Apesar de ainda não apresentarem limitações nos testes 
mais simples deste estudo, idosos com IC apresentaram aumen-
to na frequência respiratória e Borg dispneia nos testes TC6min 
e 1RM. A dispneia é um importante preditor de modificações 
em tarefas motoras6 e está associada à intolerância ao exercício 
(consumo de oxigênio de pico - VO2pico; duração do exercício) 
e à elevação da resposta ventilatória (equivalente respiratório 
para CO2 - VE/VCO2)

14. A dispneia pode ser causada por anor-ode ser causada por anor-
malidades na musculatura respiratória, aumento na pressão de 
capilar pulmonar e congestão. Idosos com IC tentam corrigir 
essa incapacidade ventilatória por meio do aumento da frequ-
ência respiratória14. Nesse contexto, condutas como exercício 
físico, treinamento da musculatura respiratória ou técnicas de 
relaxamento podem trazer melhoria da performance motora17, 
maior independência em atividades cotidianas6 e qualidade de 
vida desses pacientes17. 

Como limitação deste trabalho, inclui-se o pequeno 
tamanho da amostra, fazendo necessário o desenvolvimento de 
novos estudos capazes de realizar um exame mais minucioso 
da realização de AVDs, com análise da distribuição dos grupos 
de acordo com a classe funcional, idade e fração de ejeção. 

Conclui-se que idosos com IC apresentam menor apti-
dão física e maior dificuldade na execução de AVDs quando 
comparados a idosos sedentários sem IC. Os resultados mos-. Os resultados mos-
tram ainda associações entre TC6min e 1RM com testes de 
desempenho físico e funcional, principalmente em atividades 
relacionadas à locomoção.
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As orientações nutricionais são restritivas quanto aos alimentos 

ricos em vitamina K com intuito de um controle adequado do 

International Normalized Ratio (INR). Avaliamos o consumo 

de alimentos ricos em vitamina K, sua relação com o nível 

sérico dessa vitamina e o INR de 66 pacientes cardiopatas 

usuários de varfarina. A idade média foi de 61 anos (DP = 

11,71). O consumo de vitamina K foi abaixo do recomendado 

em 74% dos pacientes no RGA 7 dias. No QFA, o consumo de 

verduras e legumes verdes escuros era abaixo de três vezes por 

semana. Não encontramos relação no tipo de óleo consumido 

com os níveis séricos de vitamina K. A vitamina K plasmática 

observada foi em média de 0,54 ng/mL (DP = 0,53 ng/mL), 

sendo que 64% estavam abaixo de 0,50 ng/mL. Não houve cor-

relação entre a ingestão da vitamina K e o INR desses pacientes, 

assim como não houve diferença na ingestão ou dos níveis 

séricos em relação à idade. A orientação nutricional restritiva 

a alimentos ricos em vitamina K estava relacionada a níveis 

séricos baixos dessa vitamina, sendo importante estabelecer a 

consequência dessa condição sobre outros aspectos da saúde 

desses pacientes. As variações observadas no INR desses 

pacientes foram independentes dos níveis séricos de vitamina 

K, sugerindo uma supervalorização da dieta como um fator 

desestabilizador. Confirmamos, no nosso estudo, que a pro-

porção de pacientes com genótipo CYP2C9 é a esperada para 

a população. Porém, não encontramos diferença significativa 

na dose atual diária dos pacientes nos genótipos variantes do 

CYP2C9, assim como no INR.
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The nutritional guidelines are restricted as to foods rich in 

vitamin K with the aim of a proper control of International 

Normalized Ratio (INR). We evaluated the consumption of 

foods rich in vitamin K, and their relationship with the serum 

level of this vitamin, and the INR of 66 cardiac patients war-

farin users. The average age was 61 years (SD = 11.71). The 

consumption of vitamin K was lower than recommended in 

74% of patients in a 7 day period. In the FFQ, consumption 

of dark green vegetables was below three times a week. There 

was no relationship with the type of oil consumed and the 

serum levels of vitamin K. The observed plasmatic vitamin K 

averaged 0.54 ng / ml (SD = 0.53 ng/ml although 64% were 

below 0.50 ng / ml. There was no correlation between intake 

of vitamin K and the INR of these patients and no difference in 

the eating habits or serum levels in relation to age. Nutritional 

guidance restricting the foods rich in vitamin K was related to 

low serum levels of this vitamin, it is important to remember 

the consequence of this condition in other aspects of these 

patients. The observed variations in the INR of patients were 

independent of serum levels of vitamin K suggesting an over-

valuation of the diet as a destabilizing factor. We confirmed in 

our study, the proportion of patients with CYP2C9 genotype is 

expected for the population. However, we found no significant 

difference in the current daily dose of patients with the variant 

genotypes of CYP2C9 as well as the INR.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(3 Supl A):16-22
RSCESP (72594)-1936

INfLUENCE Of VITAMIN k IN CARDIAC PATIENTS TAkING ORAL 
ANTICOAGULANTS AND CyP2C9 GENE

Descriptors: anticoagulants, warfarin, vitamin k.Descritores: anticoagulantes, varfarina, vitamina k.

21(4)-Supl.indb   16 03/04/2012   10:17:34



17 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2011

Melchior C et al./Influências da vitamina K em pacientes cardiopatas usuários de anticoagulantes orais e o gene CYP2C9.
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4 Supl A):16-22

Um dos fatores relacionados ao envelhecimento sadio é 
a boa nutrição durante toda a vida. O equilíbrio entre 
ingestão de nutrientes e necessidade de nutrientes é 

influenciado por muitos fatores.
As formas naturais de vitamina K são a filoquinona 

(vitamina K1) e a menaquinones (vitamina K2). As menaqui-
nonas são de origem bacteriana e podem ser encontradas tanto 
em produtos animais quanto no intestino. As melhores fontes 
de filoquinona são as sintetizadas pelas plantas, os vegetais 
verde-escuros e os óleos vegetais. Alguns estudos relatam que 
indivíduos com idade acima de 60 anos apresentam concen-
trações de filoquinona significativamente maiores em relação 
a adultos jovens (abaixo de 40 anos), independentemente da 
ingestão dietética1,2.

A vitamina K antagoniza os medicamentos anticoa-
gulantes (varfarina), o que resulta em uma falha na hora de 
sintetizar o ácido y-carboxiglutâmico (Gla). A dose de varfa-
rina que suprime a coagulação é muito difícil de ser prevista 
e, nos casos de subdoses ou doses elevadas, podem ocorrer 
complicações graves.

A vitamina K tem uma associação inversa com o In-
ternational Normalized Ratio (INR), na qual o aumento da 
vitamina K diminui o INR, aumentando o risco de trombose. 
A ingestão dietética da vitamina K ainda é um dos principais 
determinantes do estado de vitamina K, porém os consumos va-
riam muito entre as faixas etárias e os subgrupos da população. 
Existem muitas variações na absorção e transporte da vitamina 
K, dependendo da sua forma e do alimento fonte de vitamina 
K. Poucos estudos utilizam marcadores biológicos para avaliar 
a ingestão de vitamina K da dieta e os níveis séricos.

A vitamina K interage com a varfarina e, por isto, 
muitos estudos recomendam uma dieta constante. No entanto, 
os pacientes ou profissionais de saúde tendem a seguir ou 
recomendar dietas restritivas. Estudos clínicos têm mostrado 
que os efeitos terapêuticos e as reações adversas do anticoagu-
lante são modificados pelo polimorfismo do gene CYP2C9 e 
que, em alguns casos, o ajuste da dose individual com base na 
informação genética melhora a relação risco/benefício.

Assim, o objetivo deste estudo foi determinar as princi- objetivo deste estudo foi determinar as princi-
pais influências na dose de varfarina com relação à prescrição 
dietética balanceada em vitamina K com o tempo de protrom-
bina, níveis séricos de vitamina K, dose de anticoagulantes 
orais e polimorfismo do gene CYP2C9. 

MATERIAL E MéTODOS

Casuística
O estudo foi conduzido no Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia de São Paulo (IDPC), no setor de valvopatias/
seção de anticoagulação. Participaram do estudo 66 pacientes 
cardiopatas, usuários de anticoagulantes orais (varfarina), 
matriculados no setor de valvopatias do IDPC. A amostra foi 
aleatória e de conveniência.

Critérios de inclusão
Os critérios de inclusão foram: ter capacidade cogniti-

va, ser alfabetizado para responder ao questionário; não usar 
suplementos vitamínicos ou minerais; maiores de 18 anos, usar 
anticoagulantes orais há mais de 4 anos e ser aderente. Aqueles 
pacientes que concordaram em participar do estudo assinaram 
o TCLE/IDPC/UNIFESP.

Metodologia
Na primeira etapa do estudo, obtivemos dados de iden-

tificação, antecedentes mórbidos, medicamentos, peso, altura, 
circunferência abdominal, cintura e quadril. Para a avaliação 
do estado nutricional foi calculado o Índice de Massa Corporal, 
definido como o peso atual do indivíduo dividido pela sua esta-
tura ao quadrado (OMS e Lipschitz). Anotamos do prontuário 
do paciente os valores sequenciais de 10 medidas do Tempo 
de Protrombina (TP)/International Normalized Ratio (INR), 
antes da consulta e realizamos o inquérito alimentar habitual, a 
orientação individual para esclarecimento dos pacientes quanto 
aos alimentos ricos em vitamina K e solicitamos que todos 
levassem para sua residência o Registro Alimentar de 7 dias 
(RG 7 dias), que deveria ser preenchido durante as refeições 
no período de uma semana. Todas as avaliações e orientações 
nutricionais foram realizadas pela mesma nutricionista. Foram 
acompanhadas 10 medidas do TP/INR após a consulta. Na 
etapa seguinte, obtivemos uma amostra de sangue (após 12 
horas de jejum) de cada paciente, para análise do nível sérico 
de vitamina K e do TP/INR do mesmo dia. 

Avaliação laboratorial
O INR/TP foi realizado no laboratório Dante Pazzanese, 

nível sérico de vitamina K dosado pelo Laborlabis Laboratório 
de Análises Clínicas e Diagnóstico por Imagem e realizado 
o PCR para detectar a presença de polimorfismos do gene 
CYP2C9 no laboratório de genética/ GENE – BH.

Análise Estatística
Os dados foram armazenados em um banco de dados 

no Programa Microsoft Excel. As análises foram realizadas no 
programa SPSS versão 11.0. Foram considerados os resultados 
com significância de p ≤ 0,05 e limite de confiança de 95 %. 
Foi utilizado o teste o Qui-Quadrado ou exato de Fisher. Na 
comparação entre os grupos, foi usado o teste t-student e na 
correlação entre variáveis, o teste de Pearson. 

RESULTADOS

Os dados referentes às características da amostra são 
mostrados na Tabela 1.

O consumo médio de lipídios foi próximo do limite 
superior dos valores recomendados das calorias totais. Na 
participação protéica, por sua vez, encontramos uma ingestão 
média acima da recomendação máxima, em 50% das dietas 
analisadas. No que se refere aos carboidratos, a média estava 

21(4)-Supl.indb   17 03/04/2012   10:17:35



18Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2011

Melchior C et al./Influências da vitamina K em pacientes cardiopatas usuários de anticoagulantes orais e o gene CYP2C9.
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4 Supl A):16-22

dentro das recomendações (Tabela 2). Podemos notar uma 
grande variabilidade entre os valores mínimo e máximo na 
ingestão de macronutrientes.

Nutriente Média ± DP Mínimo Máximo

Lipídios (g/dia) 54,38a ± 26,63 22,89 207,6

Kcal/dia 489,42b 206,01 1868,40

Adequação % 31,2%c 13,14% 119,17%

Carboidrato (g/dia) 210,59a ± 71,20 107,82 535,74

Kcal/dia 842,36b 431,28 2142,96

Adequação % 53,72%c 27,50% 136,68%

Proteína (g/dia) 68,18a ± 21,01 31,82 160,26

Kcal/dia 272,72b 127,28 641,04

Adequação % 17,39%c 8,11% 40,88%

Kcal total (g/dia) 1567,77 789,17 4013,47

A média de vitamina K plasmática nos pacientes deste 
estudo foi de 0,54 ± 0,53 ng/mL (0,09; 2,20 ng/ml), estando 
de acordo com a média da população, que é de 0,55 ng/ml, 
portanto, cerca de metade da população de estudo apresentou 
valores baixos. Comparando a vitamina K plasmática com 
a idade e o sexo, na faixa de 20 a 59 anos a média, no sexo 
masculino, foi de 0,73 ng/ml e, no feminino, de 0,54 ng/ml; na 
faixa de 60 a 85 anos, no sexo masculino, a média foi de 0,55 
ng/ml e, no feminino, de 0,50 ng/ml (Tabela 3). Houve uma 
pequena diferença no sexo masculino entre as faixas etárias 
de 0,18 ng/ml entre eles, porém, esta diferença não foi estatis-
ticamente significante. Comparando a vitamina K plasmática 
com a idade, na faixa de 20 a 59 anos a média foi de 0,57 ng/
ml e, na faixa de 60 a 85 anos, a média foi de 0,52 ng/ml. Não 
houve diferenças significativas nas concentrações plasmáticas 
de vitamina K entre as diferentes faixas etárias.

Na avaliação sobre o tipo de óleo que os pacientes 
utilizavam, 74,2% consumiam o óleo de soja, seguido do óleo 
de milho (12,1%), de girassol (9,1%) e por último o de canola 
(4,5%). Apesar do consumo do óleo de soja ser maior, não 
observamos diferenças entre os tipos de óleo e o consumo 
antes (p=0,317) e depois da orientação nutricional (p= 0,417), 
e o óleo e a vitamina K sérica (Figura 1). 

Diabetes mellitus 12 (18,2 %)

AVC 5 (7,6%)

IAM 4 (6,1%)
Variáveis

Número (%) e 
média ± DP

Mediana (Q1; Q4)

Idade (anos) 61 ± 11,8 61 (20; 85)

Sexo (%)

Masculino 11 (16,7%)

Feminino 55 (83,3%)

Peso (kg) 68 ± 12,1 67,6 (46; 104)

Altura (m) 1,60 ± 0,09 1,59 (1,49; 1,92)

IMC (kg/m2) 26,74 ± 4,40 26,57 (19,22; 40,02)

Circunferência da 
cintura

86,38 ± 9,5 86,25 (63; 105)

Circunferência do 
quadril

100,47 ± 9,53 99 (80; 131)

Circunferência do 
abdômen

92,27 ± 10,8 91,5 (69; 117)

Relação cintura/
quadril

0,85 ± 0,07 0,85 (0,64; 1,03)

Masculino 0,93 ± 0,05

Feminino 0,83 ± 0,06

Relação abdômen/
quadril

0,91 ± 0,07 0,92 (0,72; 1,13)

Masculino 0,95 ± 0,05

Feminino 0,90 ± 0,07

Estado civil

Casado 40 (60,6%)

Solteiro 8 (12,1%)

Viúvo 14 (21,2%)

Separado ou 
divorciado

4 (6%)

Escolaridade (%)

Analfabeto 5 (7,6%)

Fundamental 
incompleto

13 (19,7%)

Fundamental 
completo

37 (56,1%)

Médio incompleto 1 (1,5%)

Médio completo 8 (12,1%)

Superior 2 (3,0%)

Indicação de uso do 
aco

Prótese biológica 8 (12,1%)

Prótese metálica 32 (48,5%)

Fibrilação atrial 40 (60,6%)

Antecedentes 
mórbidos

Hipertensão 41 (62,1%)

Dislipidemia 25 (38%)

aco: anticoagulante

Tabela 1 - Características dos 66 pacientes.

Tabela 2 - Características da ingestão dos 
macronutrientes segundo o registro alimentar de 7 
dias.

a: Média do RG 7d, b: média Kcal/dia do Registro alimentar de 
7dias e c: % de adequação da média do RG 7d.
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Idade 20 a 59 anos Idade 60 a 85 anos

Vitamina K plasmática
(0,99 a 2,22 ng/mL)

Masculino Feminino Masculino Feminino

N 04 25 07 30

Média 0,73 0,54 0,55 0,50

Mediana 0,30 0,27 0,62 0,34

Dp 0,98 0,59 0,26 0,46

Mínimo 0,12 0,09 0,16 0,12

Máximo 2,20 2,20 0,88 2,20

Observarmos na Tabela 4 que, após a orientação, houve 
um relato de menor ingesta em 74% dos pacientes. Porém, não 
houve diferença estatisticamente significativa entre as duas 
avaliações (p=0,099). Foram avaliadas as correlações lineares 
entre o consumo de vitamina K (antes e depois da orientação) 
com os valores de INR antes e depois, quando comparamos 
o valor do INR antes 2,87 ± 0,54 (1,77; 4,25) e após a orien-
tação nutricional 2,80 ± 0,41 (1,87; 3,66) e não observamos 
diferenças (p= 0,400). 

Quando comparamos a ingestão de vitamina K do 
inquérito habitual antes e o RG 7 dias depois da orientação 
nutricional nos adultos jovens (89,2 µg/dia e 63,7 µg/dia) e 
idosos (74,5 µg/dia e 64,3 µg/dia), pode-se observar que houve 
um relato de uma menor ingestão no RG 7 dias, porém sem 
resultados estatisticamente significativos. 

Comparando as doses de varfarina com a idade e o sexo, 
na faixa etária de 20 a 59 anos a média no sexo masculino da 
dose anterior e atual foi de 4,00 e 4,54 mg/dia e, no feminino, 

Figura 1. Níveis séricos de vitamina K por tipo de óleo (média e EP).

Tabela 3 - Comparação da vitamina K plasmática com a idade e sexo.

Média Mediana Dp Mínimo Máximo
INR antes 

média
INR depois 

média

Consumo de vitamina K µg/dia habitual 
antes da orientação nutricional

80,95 62,51 82,37 0,89 382,36 0,042 - 0,018

Consumo de vitamina K média µg/dia 
do registro alimentar de 7dias depois da 
orientação nutricional

64,03 54,09 39,77 8,08 197,59 - 0,012 - 0,125

Tabela 4 - Consumo médio de vitamina K obtido pela avaliação habitual e pelo registro alimentar de 7 dias e a corre-
lação com a média do INR antes e depois da orientação nutricional.

p=0,099
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de 3,41 e 3,37 mg/dia, respectivamente; na faixa etária de 60 a 
85 anos, a média no sexo masculino da dose foi de 2,49 e 2,61 
mg/dia e, no feminino, de 2,94 e 2,82 mg/dia, respectivamente.  
Em relação à idade e dose, de 20 a 59 anos a média da dose 
anterior e atual foi de 3,49 e 3,53 mg/dia, respectivamente; 
em 60 a 85 anos, a média da dose anterior e atual foi de 2,86 e 
2,78 mg/dia, confirmando a relação de associação negativa que 
quanto maior a idade, menor é a dose diária do anticoagulante.

A Figura 2 ilustra os resultados médios da dose diária 
anterior e posterior à orientação nutricional de anticoagulantes 
para os diferentes genótipos do polimorfismo CYP2C9. Na 
análise da genotipagem no CYP2C9, foram observados 46 
(69%) pacientes com o tipo selvagem *1/*1, com dose média 
de 3,16 ± 1,69 mg/dia; 13 (20%) pacientes com genótipo *1/*2, 
dose média de 3,28 ± 2,23 mg/dia; cinco (7%) pacientes com 
genótipo *1/*3, com dose média de 2,24 ± 0,65 mg/dia e dois 
(3%) pacientes com genótipo *2/*2, com dose média de 3,03 
± 1,26 mg/dia.

DISCUSSÃO

Se formos comparar a nossa população estudada com as 
recomendações, ela estava com uma ingestão de lipídios acima 
do máximo recomendado, o carboidrato abaixo do mínimo do 
recomendado e as proteínas acima do máximo do recomendado. 
A tendência à diminuição de carboidratos com aumento na 
proporção de proteínas e lipídios nas dietas tem sido observada 
em diferentes países e até mesmo no Brasil como um todo. O 
consumo habitual de vitamina K relatado após a orientação foi 
menor em 74% dos pacientes. Uma possibilidade para explicar 
essa variação, diz respeito aos instrumentos utilizados para se 
obter o dado. No questionário habitual, o paciente relata o que 
ele ingere por dia e está relacionado ao hábito que ele vinha 
mantendo. 

Outro aspecto é que, durante a entrevista, todos relata-
ram “receio” de consumir uma quantidade errônea de vitamina 
K e esta influenciar o exame de INR, e talvez, por este motivo, o 
relato inicial tenha sido menos adequado. Analisamos a ingesta 
do paciente por meio do RG 7 dias, e a vantagem desse método 
é que, o registro era realizado no momento em que o paciente 
consumia o alimento e, portanto, esse registro é mais fiel, por 
não necessitar da memória do paciente. Segundo Booth et al.3, 
os dados disponíveis sobre o consumo de vitamina K sugerem 
que mais da metade dos adultos jovens da população americana 
não atendem ao consumo adequado atual deste nutriente, o 
percentual 5 é de 21 µg/dia, que é relatado por ser a média usual 
de ingesta de vitamina K para adultos, ficando acima apenas 
10 µg/dia na dieta de esgotamento utilizada no estudo e de 70 
a 100 µg/dia inferior à recomendação atual de 90 a 120 µg/dia.  

Observamos no nosso estudo que a baixa ingestão de 
vitamina K. Já no inquérito habitual, a ingesta apresentava-se 
abaixo das recomendações e no RG 7 dias ela foi confirmada. 
Outra possibilidade é de que os pacientes tenham mudado o seu 
hábito alimentar em função da orientação, no entanto, mesmo 
com a queda no relato de consumo, essa diferença não foi esta-
tisticamente significativa e a partir da orientação garantimos a 
padronização nutricional. Analisando o QFA do nosso estudo, 
o consumo da vitamina K estava abaixo do recomendado pelo 
baixo relato na frequência do consumo de verduras e legumes 
verdes escuros. A baixa variedade dos alimentos fontes em 
vitamina K na dieta, bem como o sub-relato, pode explicar a 
ingestão insuficiente para suprir a necessidade diária estipulada 
para esse micronutriente. Embora o consumo de quantidades 
equivalentes de óleos vegetais ricos em vitamina K possa 
aumentar a absorção do brócolis e promover maior impacto 
sobre o INR4, a contribuição desses itens para o consumo total 
de vitamina K é muito menor que a dos vegetais. 

Figura 2. Dose diária de anticoagulante X polimorfismo do gene CYP2C9.
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Segundo o estudo de Booth et al.5, não houve uma cor-
relação da vitamina K plasmática e a dieta, quando a ingestão 
dietética de vitamina K é analisada separadamente para os 
vegetais e óleos. Isto dá mais apoio ao nosso estudo de que 
não houve diferença significativa na biodisponibilidade relativa 
entre os diferentes tipos de óleo e a vitamina K plasmática. 
Na avaliação sobre o tipo de óleo, o consumo do óleo de soja 
foi maior (74,2%), resultado esse consistente com o estudo de 
Booth et al.6, no qual o óleo vegetal tem um alto conteúdo de 
vitamina K. Não encontramos relação significativa do tipo de 
óleo consumido com as variáveis estudadas. 

Vários estudos descrevem os métodos de determinação 
de vitamina K plasmática e chegam a relatar uma variação de 
100 vezes na concentração de 0,14 a 17,3 nmol/L (0,06 a 7,86 
ng/ml)7. Neogi et al.8 observaram valor médio de vitamina K 
plasmática de 1,03 nmol/L (0,46 ng/ml), cerca da metade da 
população estudada estava abaixo de 0,50 ng/ml e, portanto, 
com níveis plasmáticos baixos. Os valores achados de vitamina 
K plasmática na nossa população foram, em média, de 0,55 ng/
ml, próximos aos valores encontrados em populações saudá-
veis. No estudo de Booth et al.6, os níveis séricos de vitamina 
K variaram com a idade e sexo. 

Neste estudo, quando comparamos a vitamina K plas-
mática com a idade e o sexo, na faixa de 20 a 59 anos a média 
no sexo masculino foi de 0,73 ng/ml e, no feminino, de 0,55 
ng/ml. E na faixa de 60 a 85 anos, no sexo masculino a média 
foi de 0,56 ng/ml e, no feminino, de 0,51 ng/ml. Observamos 
que, no sexo masculino, os adultos mais velhos tiveram concen-
trações de vitamina K mais baixas que os adultos mais jovens. 
Houve uma pequena diferença de 0,18 ng/ml entre eles, porém 
esta diferença não foi estatisticamente significante. Podemos 
também verificar no nosso estudo que a dose diminuiu com a 
idade. Pacientes na faixa etária de 20 a 59 anos tinham uma 
média de dose de 3,53 mg/dia e de 60 a 85 anos, uma média 
de dose 2,78 mg/dia. Tal como acontece em vários estudos, 
verificou-se que os requisitos da dose diminuem com a idade, 
cerca de 0,5-0,7 mg por década entre as idades de 20-90 anos, 
independentemente do genótipo e altura do paciente9. 

Vários estudos descrevem o potencial da associação 
entre a ingestão de vitamina K e instabilidade da coagulação. 
Na última década, pequenos estudos de observação, intervenção 
e prospectivos avaliaram essa interação. No nosso estudo, não 
foi observada correlação entre o aumento ou diminuição da 
ingestão da vitamina K e o INR que sustentasse essa relação. 
Esta falta de correlação difere dos resultados de outros autores, 
que observaram correlação positiva entre a dieta e o INR10,11.  

A quantidade precisa da ingesta de vitamina K a ser 
oferecido para pacientes anticoagulados, no entanto, não está 
bem estabelecida. Segundo o estudo de Assis et al.12, foram 
comparadas duas estratégias para otimizar a longo prazo a 
anticoagulação oral. A primeira era baseada na mudança de 
dose do medicamento e a segunda era baseada em simples 
modificações na ingestão semanal dos alimentos ricos em 

vitamina K. Os autores concluíram que a segunda estratégia é 
viável, segura e pode resultar em um aumento da possibilidade 
de alcançar níveis alvos do INR. Embora vários estudos tenham 
demonstrado que a ingestão de vitamina K tem um papel 
independente das oscilações do INR em pacientes usuários 
de anticoagulantes10,11,13, a magnitude das variações no INR 
é baixa10,11, a relevância clínica da quantidade de ingestão de 
vitamina K que influência o INR é muito maior do que a RDA11. 

Rombouts et al.14 compararam alta e baixa ingestão 
de vitamina K e níveis de INR e relataram que o número de 
oscilações nos grupos foi relativamente pequeno e, portanto, os 
intervalos de confiança foram amplos. No entanto, considera-
mos que nossos resultados estão de acordo com outros estudos 
que investigam o papel da ingestão dietética de vitamina K na 
estabilidade anticoagulante. Estudos têm demonstrado que po-
limorfismos no CYP2C9 (alelos *2 e *3) têm sido relacionados 
com uma maior susceptibilidade a complicações hemorrágicas 
com o tratamento com varfarina e ambos os alelos levam a uma 
redução na atividade enzimática. 

Vários estudos têm demonstrado previamente que o 
polimorfismo no genótipo CYP2C9 contribui significativamen-
te para a variação na dose estável de varfarina, definida pelo 
acompanhamento do INR15. Caldwell et al.16 observaram que, 
dentro de cada grupo CYP2C9, continua a se ter uma variação 
substancial que é inexplicável, também observada em nosso 
estudo. Confirmamos, no nosso estudo, que a proporção de 
pacientes com genótipo CYP2C9 é o esperado para a população. 
Porém, não encontramos uma diferença significativa na dose 
atual diária dos pacientes nos genótipos variantes do CYP2C9, 
assim como no INR.

CONCLUSÃO

Concluímos que uma maior atenção deverá ser dada 
à insuficiência na ingestão de vitamina K e que os pacientes 
anticoagulados precisarão de uma melhor estratégia de orien-
tação nutricional, especialmente aqueles que apresentam níveis 
plasmáticos de vitamina K baixos. O consumo constante e 
regular de vitamina K é importante para se obter uma anticoa-
gulação estável e precisamos conhecer mais adequadamente a 
composição e a contribuição dos alimentos que fazem parte da 
alimentação dos brasileiros e que a abordagem de restringir a 
ingestão de vitamina K para melhorar a estabilidade no controle 
do anticoagulante não é adequada para manter a função ideal 
das proteínas dependentes de vitamina K, podendo levar a de-
ficiências de outros nutrientes encontrados no mesmo alimento. 

Sendo assim, pesquisas adicionais serão necessárias nos 
pacientes tratados com varfarina para definir melhor as inte-
rações entre as diversas fontes e formas químicas de vitamina 
K, idade, sexo, genótipo e outros fatores para conseguirmos 
estabelecer uma orientação nutricional mais adequada, me-
lhorando o controle desses pacientes sem promover outras 
deficiências associadas.
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A relação entre infecções orais, bacteremia e infecções sistê-

micas é um fato já estabelecido.  Entretanto, a afirmação de 

que os micro-organismos orais são responsáveis por infecções 

secundárias em dispositivos cardíacos, como marcapasso e 

cardiodesfibriladores implantáveis, ainda é pouco citada na 

literatura. Sabe-se que não só em procedimentos odontológi-

cos invasivos pode ocorrer esse tipo de manifestação. Ações 

rotineiras, como mastigação e higienização oral, também são 

passíveis de provocar bacteremia e mesmo a instalação de 

doenças. Alguns fatores, como a quantidade de bactérias que 

penetram na corrente sanguínea, bem como seu potencial de 

patogenicidade parecem estar relacionados a fatores locais, 

como presença de infecção oral (biofilme, cárie, doença pe-

riodontal, infecções orais agudas). O objetivo dessa revisão é 

abordar a presença de infecções e bacteremias em portadores 

de marcapasso e cardiodesfibrilador implantável e sua relação 

com micro-organismos presentes na cavidade oral. Os méto-

dos utilizados foram buscas em bancos de dados eletrônicos, 

como LILACS e MEDLINE/PubMed, e inspeção manual dos 

artigos.  Apesar do vasto acervo de relatos sobre presença de 

infecções e bacteremias em portadores de dispositivos cardí-

acos implantáveis, poucos incluíram a avaliação da cavidade 

oral como parte do protocolo de diagnóstico e ou tratamento 

destes pacientes. As alternativas clínicas para minimizar estes 

problemas incluem: realização de tratamento odontológico 

prévio à instalação destes dispositivos, com intuito de remoção 
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The relationship between oral infections, bacteremia and sys-

temic infections is an established fact. However, the claim that 

micro- oral organisms are responsible for secondary infections 

in cardiac devices such as pacemakers and implantable cardiac 

defibrillators is still seldom mentioned in literature. It is known 

that not only in invasive dental procedures such manifestation 

may occur. Routine actions such as chewing and oral hygiene 

are also likely to cause bacteremia and even the installation of 

diseases. Some factors like the amount of bacteria that penetrate 

the bloodstream as well as its potential pathogenicity seem to 

be related to local factors such as the presence of oral infection 

(biofilm, caries, periodontal disease, acute oral infections). The 

purpose of this review is to address the presence of infections 

and bacteremia in patients with pacemaker and implantable 

defibrillator and its relation to micro-organisms present in the 

oral cavity. Methods included searches in electronic data bases 

as LILACS and MEDLINE / PubMed and manual inspection 

of articles. Despite the vast collection of reports about the 

presence of infections and bacteremia in patients with im-

plantable cardiac devices, few included the evaluation of the 

oral cavity as part of the protocol and diagnosis or treatment 

of these patients. The clinical alternatives to minimize these 

problems include: execution of dental treatment prior to the 

installation of these devices aiming to remove oral foci of 
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Descriptors: implantable, bacteremia, artificial, mouth 
diseases, defibrillators, pacemaker.

Descritores: bacteremia, desfibriladores implantáveis, doenças 
bucais, infecções cardiovasculares, marcapasso artificial.

A estimulação cardíaca artificial é uma modalidade de 
tratamento para o controle dos distúrbios do ritmo 
e sincronismo do coração. O marcapasso cardíaco 

definitivo e o cardiodesfibrilador constituem os exemplos 
da evolução aplicada à terapêutica médica, proporcionando 
excelentes resultados aos seus usuários. A utilização desta 
modalidade de tratamento tem possibilitado a redução dos 
sintomas e da mortalidade decorrentes de arritmias cardíacas, 
sejam elas bradiarritmias ou taquiarritmias. No estágio atual, o 
implante de dispositivos de estimulação cardíaca artificial é um 
procedimento que apresenta baixos índices de complicações1. 
Entretanto, a presença de infecção nesses sistemas continua 
sendo um grave problema, não só pelos custos que o tratamento 
requer, mas pela possibilidade de evolução fatal. A ocorrência 
de processos infecciosos tem aumentado paralelamente ao 
incremento no número de implantes destes dispositivos2. 

A literatura é escassa no que se refere à inter-relação 
entre a Odontologia e as infecções nestes dispositivos cardíacos. 
A presença de uma microbiota patogênica frente a processos 
infecciosos orais e a uma má higienização bucal nesses pa-
cientes pode significar risco maior de infecção, uma vez que 
bacteremia espontânea está presente com maior frequência e 
intensidade nesses casos.

REVISÃO DE LITERATURA

Cavidade Oral e Microbiota: saúde e doença
A cavidade bucal apresenta uma flora em equilíbrio, 

mas susceptível a alterações que podem causar distúrbios no 
seu habitat e consequente instalação de processos patológicos. 
Isso ocorre principalmente devido a fatores locais procedentes 
de má-higiene oral3. Há uma grande variedade de espécies 
encontradas, por volta de 700 micro-organismos. Os estrep-
tococos e os fungos, como a Candidaalbicans, estão entre os 
mais prevalentes. Os enterococos, estafilacocos e micrococos 
estão pouco presentes na saúde oral. Entretanto, algumas 
condições sistêmicas predispõem ao seu aparecimento, como 
nos pacientes imunocomprometidos; ou mesmo fatores locais, 
como usuários de próteses reabilitadoras orais ou presença de 
infecções orais3. Essas bactérias também podem ser encontradas 

de forma transitória, em cáries radiculares e doença periodontal. 
Algumas espécies podem ser residentes, tanto em cavidade 
oral saudável como também em processos patológicos. Os 
estreptococos e a Candidaalbicans são exemplos disso. Os 
estreptococos também podem estar presentes de forma similar 
na flora da pele, intestino e trato respiratório superior. Como 
patógeno, o grupo viridans está entre os mais prevalentes 
quando relacionados a infecções de sítios distantes, como em 
endocardites infecciosas. Na cavidade oral, são comumente 
encontrados no biofilme dental, em cáries e abscessos orais3. 

De fato, a maioria dos indivíduos sofre, em algum 
momento da vida, episódios de doenças na boca causados por 
desequilíbrio na composição da sua flora residente. E as ma-
nifestações de doença mais comuns incluem a participação do 
biofilme dental, que representa uma comunidade microbiana 
na superfície dos dentes com capacidade de aderência e de 
desenvolver processos patológicos, desde que não removidos 
localmente. A flora patogênica mais prevalente encontrada tem 
como representantes os estreptococos, Staphylococcusepider-
midis,  Actinomyces, dentre outros4.  

Na cárie dentária, há uma pequena modificação nessa 
microbiota, pela maturação desse biofilme, mas ainda com 
alta predominância de estreptococos, adicionados a outros, 
como Enterococcusfaecalis, actinomyces e lactobacillus. Já 
na doença periodontal, há predominância de Actinobacillusac-
tinomycetemcomitans, Porphyromonasgingivalis e Prevotella 
intermedia, em até 99% dos casos5. É de extrema importância 
ressaltar que essa proximidade anatômica da microbiota com 
a microcirculação sanguínea gengival pode facilitar a ocor-
rência debacteremia e consequente disseminação de espécies 
bacterianas e seus produtos, podendo ser responsável por in-
fecções à distância. No caso de processos infecciosos agudos, 
representados principalmente pelos abscessos orais, podemos 
encontrar a maioria dos micro-organismos já citados, além dos 
Staphylococcus presentes nos abscessos orais. Eles representam 
patógenos verdadeiros nessas infecções orais, bem como em 
outras localidades à distância, como em infecções nos marca-
passos e cardiodesfibriladores implantáveis. E, por fim, comple-
tando as patologias orais mais frequentes, temos a candidíase 
oral, que é causada pelo fungo oportunista Candidaalbicans.

de focos infecciosos orais, diminuindo, assim, os riscos de 

infecção à distância; promoção da saúde oral, conscientizan-

do e tratando todos os pacientes como sendo potencialmente 

de risco. Mais estudos são necessários para que se faça uma 

associação precisa entre os fatores avaliados. 

infection, thereby reducing the risk of infection at distance; 

oral health promotion, educating and treating all patients as 

being potentially at risk. More studies are needed to achieve 

an accurate association among the factors evaluated.
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Dispositivos de estimulação cardíaca artificial e infecções
Os procedimentos que envolvem implante de dispo-

sitivos de estimulação cardíaca artificial apresentam baixos 
índices de complicações, seja de forma tardia ou precoce. As 
infecções são exemplos dessas manifestações e podem aco-
meter desde a região de implantação do sistema até mesmo 
seus componentes, como os eletrodos, além de sua região de 
fixação, podendo causar endocardite infecciosa6,7. Estudos 
mostram uma grande variação em relação à incidência dessas 
infecções, de 0,13% a 19,9% e índices de mortalidade entre 
10% a 30%. Esses valores representam aumento estimado de 
124% em relação à década passada8. 

Os sinais e sintomas observados podem variar desde 
uma hiperemia na pele adjacente à instalação até a presença 
de endocardite infecciosa, comprometendo todo o sistema de 
estimulação cardíaca9. A infecção em loja de gerador é a com-
plicação mais citada e de melhor prognóstico. Já o acometimen-
to do componente intravascular com presença de bacteremia e 
instalação de endocardite pode evoluir de forma fatal em alguns 
casos. A instalação e evolução destas complicações estão na 
dependência de três fatores, relacionados à patogênese das 
infecções: virulência dos patógenos, resposta do hospedeiro à 
presença de um dispositivo artificial, além das características 
físicas e químicas do dispositivo10. 

Os patógenos responsáveis pela infecção podem ter duas 
origens: endógena, na qual a flora do próprio paciente é a fonte, 
e exógena, pelos profissionais ou ambiente da sala cirúrgica. 
Micro-organismos da flora do paciente, localizados no sítio 
cirúrgico ou próximo a ele são responsáveis pela maior parcela 
das infecções. Os Staphylococcus aureus e os Staphylococcus 
coagulase-negativo são os principais agentes etiológicos e 
fazem parte da microbiota residente da pele, fazendo-se presu-
mir que penetrem no sitio operatório durante o procedimento 
cirúrgico ou subsequente, na sua manipulação2,6,10,11. Esses 
patógenos podem ser responsáveis por infecções em 75% a 
92% dos casos11. Menos comuns, porém também isolados na 
presença de infecção destes dispositivos, estão os estrepto-
cocos11, enterococos, Micrococcus e bacilos gram-negativos, 
tais como E. coli e Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, e 
Klebsiella spp. Mycobacterium avium-intracellulare e fungo, 
patogênicos, como Candidaspp e Aspergillusspp6.  

Os micro-organismos presentes em sítios remotos 
podem acessar o sítio operatório pela via hematogênica e/ou 
linfática e, geralmente, são oriundos de infecções não tratadas 
do sistema urinário, respiratório, hepático, gastrointestinal 
e pele ou tecido mole2,8. Estes se apresentam como fontes 
alternativas de bacteremia que não são causadas por infecção 
primária do dispositivo, podendo resultar em infecção secun-
dária destes8. Vários estudos têm examinado os fatores de risco 
associados com o desenvolvimento de infecções envolvendo 
esses dispositivos. Condições predisponentes incluem: desnu-
trição, neoplasias, diabetes mellitus, doenças de pele, uso de 
corticosteroides12 e outros agentes imunossupressores, presença 
de infecções à distância2,10. 

Alguns estudos apontam a presença de patógenos orais, 
comumente associados a infecções bucais como doença perio-
dontal, cárie e abscessos. Jorge et al.13, em 1994, apresentaram 
um estudo onde foi avaliada, entre os anos de 1985 e 1993, 
a presença de endocardite infecciosa  em cinco portadores de 
marcapasso. Esse valor representou 1,6% de um total de 311 
pacientes com endocardite atendidos na Instituição pesquisada 
nesse período. O diagnóstico foi realizado por meio de hemo-
cultura e em dois casos a vegetação foi detectada pelo ecocar-
diograma. Os agentes etiológicos isolados foram S.aureus, em 
três casos, S.epidermidis, em um caso, e Streptococcusviridans, 
em outro. Foi sugerido pelos autores que a provável procedên-
cia do S.viridan, de grande interesse no meio odontológico, 
foi o cateter venoso central. Não foi avaliada a saúde oral dos 
pacientes nesse estudo para excluir focos orais. 

Del Rio et al.14, com o objetivo de avaliar a presença 
de endocardite infecciosa em portadores de marcapasso e 
cardiodesfibrilador implantável, entre os anos de 1990-2001, 
realizaram um estudo prospectivo em um centro de referência 
terciária, em Barcelona. Foram implantados nesse período 
3.768 marcapassos e 460 cardiodesfibriladores. Constatou-se 
endocardite infecciosa em 28 pacientes com marcapasso e três 
pacientes com cardiodesfibrilador implantável, num total de 31 
pacientes, representando 4,6% das endocardites diagnosticadas 
nesse mesmo período, nesta instituição. 48% dos patógenos 
responsáveis foram os S.coagulase-negativos, 29% S.aureus e 
2% os S.viridans. Não foi citada pelos autores a provável porta 
de entrada desses micro-organismos. 

Uslan et al.8, em 2007, realizaram um estudo retrospec-
tivo, de caráter populacional, entre os anos de 1975-2004, para 
avaliar a incidência de infecção em dispositivos cardíacos. Os 
dados foram obtidos a partir do Sistema de Informação Epide-
miológica de Rochester. Em um total de 1.524 pacientes, 1.321 
com marcapasso e 203 com cardiodesfibrilador implantável, 75 
apresentaram infecções (62 em marcapasso e 13 em cardiodes-
fibriladores implantáveis). A incidência encontrada foi de 1,9 
dispositivos infectados a cada 1000 implantados/ano. Como 
conclusões, os autores relatam que, surpreendentemente, a in-
fecção nos cardiodesfibriladores foi maior que nos marcapassos. 

Não está claro se esse fato é devido à comorbidades 
e características demográficas (idade, sexo) dos pacientes, 
características físicas dos dispositivos, complexidade e tempo 
de procedimento, bem como experiência da equipe. A infec-
ção proveniente de bacteremia por S.aureus foi a de maior 
relevância (28%). Entretanto, dentre outros micro-organismos 
encontrados, que somaram 10%, estão os S.viridans, de grande 
interesse odontológico. Também não foi relatada pelos autores 
a possível fonte primária desses patógenos. 

Em um único estudo encontrado nesta revisão, os 
autores afirmaram correlação entre patologia oral, no caso a 
periodontite, e infecção em portador de marcapasso. Realizado 
por van Winkelholff et al.15, em 1993, os autores descrevem 
a presença de bacteremia por Actinobacillus em um paciente 
portador de marcapasso. A avaliação oral foi realizada por um 
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cirurgião-dentista, que identificou a presença de periodontite 
em grau leve. Coletas com papel absorvente estéril foram feitas 
na região de dentes molares com aumento de profundidade à 
sondagem – exame clínico específico para diagnóstico de pe-
riodontite, associado ao exame radiográfico – além de swab em 
região de dorso de língua e mucosa jugal. O micro-organismo 
A. actinomycetemcomitans foi isolado nesses diversos sítios 
da cavidade oral, sendo a impressão digital do DNA de cepas 
no sangue e da cavidade oral com perfis idênticos. Os autores 
concluem que a bacteremia foi proveniente de foco primário a 
partir de infecção oral instalada.

Fazendo uma correlação entre os microorganismos mais 
encontrados nas infecções em marcapasso e cardiodesfibrila-
dor implantável e comparando-os com os mais prevalentes 
na cavidade oral em presença de algum processo patológico, 
podemos perceber que estes micro-organismos estão presentes 
em processos de cárie, em pacientes imunocomprometidos, em 
portadores de próteses orais ou doenças periodontais, sendo os 
Streptococcus, Staphylococcus, A. actinomycetemcomitans e a 
Candidaalbicans os mais prevalentes.

DISCUSSÃO

Há questões importantes e ainda não resolvidas sobre 
os riscos de infecção por patógenos orais em sítios distantes. A 
bacteremia advinda de procedimentos odontológicos invasivos 
foi relacionada à endocardite infecciosa e a uma variedade de 
infecções em órgãos à distância. Entretanto, tais eventos clí-
nicos podem ser considerados raros quando comparados à alta 
frequência de bacteremia espontânea que ocorre em atividades 
diárias. O diferencial entre essas situações está na presença 
ou ausência de infecções orais, uma vez que a bacteremia não 
poderá ser evitada. Consta na literatura que a incidência de 
endocardite infecciosa desenvolvida como consequência da 
bacteremia induzida por procedimentos odontológicos é baixa, 
exceto num possível sinergismo existente entre as doenças 
infecciosas bucais e os procedimentos odontológicos16. 

As bacteremias geradas de eventos diários são de baixo 
grau, porém cumulativas, apresentando maior importância em 
relação àquelas decorrentes de procedimentos odontológicos 
cirúrgicos. Em indivíduos saudáveis, a bacteremia não tem 
qualquer consequência, porém em pacientes imunocomprome-
tidos, cardiopatas com alteração de endocárdio e portadores de 
dispositivos cardíacos, as implicações podem ser graves. Os es-
treptococos do grupo viridans estão entre os micro-organismos 
orais mais comumente relacionados à bacteremia proveniente 
de procedimentos odontológicos, bem como de infecções à 
distância como é o caso das infecções cardíacas. Os fungos, 
como a Candidaalbicans, comumente associados à candidía-
se oral em portadores de próteses totais reabilitadoras orais, 
também se mostraram presentes em endocardites infecciosas 
relacionadas aos dispositivos cardíacos implantáveis. Apesar 
de pouco frequente, a gravidade da candidemia está relacionada 
a índices elevados de mortalidade (54%-72%). 

Nenhum dos artigos relacionados citou a presença dessa 
infecção na cavidade oral. Entretanto, não se pode descartar 
uma possível relação existente, uma vez que não foi descrito 
se houve diagnóstico oral desta patologia nos pacientes avalia-
dos. Um trauma na região da lesão fúngica poderia ocasionar 
bacteremia e possível instalação de infecção nos dispositivos 
cardíacos. Alguns autores afirmam que, apesar de menos fre-
quente, pacientes desdentados podem desenvolver endocardite 
infecciosa de origem oral, mesmo que a presença de dentes 
naturais constitua um fator de risco mais prevalente.

No setor de Odontologia do Instituto do Coração do 
HC/FMUSP é realizada profilaxia antibiótica para pacientes 
portadores de marcapasso e cardiodesfibrilador implantável, de 
acordo com a indicação da American Heart Association (1997). 
A decisão em adotar essa conduta, juntamente com a Equipe 
do Marcapasso do mesmo Hospital, é embasada no consenso 
de que infecções nesses dispositivos podem ser ocasionadas 
por micro-organismos que também estão presentes na cavi-
dade oral (principalmente em patologias orais). A bacteremia 
provocada pela realização de procedimentos odontológicos em 
sítios contaminados poderia predispor o paciente, muitas vezes 
portador de outros fatores de risco, a desenvolver infecção 
cardíaca nesses dispositivos (como instalação de endocardite 
infecciosa). Parece evidente apoiar a importância do estado de 
saúde oral para prevenir a endocardite infecciosa de origem 
odontológica. Consequentemente, o objetivo do tratamento 
dentário em pacientes de risco para sua instalação deve ser 
promover a saúde oral, notadamente para reduzir os riscos de 
desenvolver patologias.

O único artigo publicado a respeito da fonte de infecção 
nos dispositivos cardíacos ser proveniente da cavidade oral 
correlaciona a presença de doença periodontal leve e bactere-
mia por Actinobacillusactinomycetemcomitans. Uma vez que a 
cavidade oral é fonte/abrigo de aproximadamente 700 espécies 
de micro-organismos, indígenas ou patogênicos, a presença de 
infecção oral associada à bacteremia, seja via profissional, seja 
via paciente, poderia ocasionar a implantação desses micro-
organismos nos dispositivos cardíacos implantáveis. O desen-
volvimento de infecção, entretanto, estaria na dependência dos 
fatores de virulência dos patógenos, capacidade de defesa do 
paciente e fatores relacionados aos dispositivos propriamente 
ditos. As infecções orais atuariam como fontes alternativas 
de bacteremia, causando infecção secundária nos dispositivos 
intravasculares. Entretanto, seria necessária a realização de 
exame clínico/radiográfico oral em todos os pacientes com 
diagnóstico comprovado de infecção nestes dispositivos para 
tentar correlacionar o micro-organismo patogênico e a infec-
ção por ele causada. Como não há estudos que comprovem a 
ausência desta relação, essa hipótese não deve ser descartada. 

A endocardite infecciosa é uma patologia na qual as 
considerações tanto médicas quanto odontológicas se entre-
laçam. Portanto, qualquer procedimento que cause injúria 
nos tecidos orais e possa produzir bacteremia transitória pode 
aumentar o risco de instalação desta doença. É por esse motivo 
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que, pelos inúmeros estudos comprovando a existência dessa 
patologia em portadores de marcapasso e cardiodesfibriladores 
implantáveis, os médicos e cirurgiões-dentistas devem atuar de 
forma multidisciplinar, no sentido de evitar que a cavidade oral 
seja mais um possível foco de infecção. Estabelecer o exame 
clínico oral (ou tratamento prévio, se necessário) como parte 
dos procedimentos de rotina pré-implantação desses sistemas 
poderia resultar na melhora da saúde oral, diminuindo possí-
veis focos odontogênicos. Com isso, poderia-se esperar uma 
diminuição na incidência de infecção causada possivelmente 
por patógenos orais.

CONSIDERAÇõES fINAIS

A possibilidade da inter-relação, mesmo que não com-
provada, entre micro-organismos patogênicos da cavidade oral 
e presença de culturas positivas/vegetações em portadores de 
marcapasso e cardiodesfibrilador implantável leva-nos a crer 
que a fonte de infecção desses dispositivos possa ser a boca. 
Como a bacteremia de origem oral é comum e inevitável, mais 
estudos são necessários para esclarecer as interações entre a 
patogenicidade desses micro-organismos, a susceptibilidade 
do hospedeiro, e a relação entre a presença de dispositivos 
cardíacos de estimulação artificial como fator de risco presente, 
assim como ocorre em portadores de próteses valvares cardí-
acas. Faz-se necessário uma maior abordagem da importância 
dos cuidados orais, diagnóstico e tratamento odontológico em 
pacientes portadores de dispositivos cardíacos implantáveis. 
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Os pacientes com infarto agudo do miocárdio constituem um 

dos principais grupos de morbidade e mortalidade dentre as 

doenças cardiovasculares. Sua prevalência ainda é maior em 

homens, porém seu índice de letalidade hospitalar é mais ele-

vado em mulheres, o que provoca grande interesse mundial em 

estudar esta população. O presente estudo pretende investigar 

e avaliar a percepção das mulheres em relação às causas do 

infarto. Participaram 20 mulheres infartadas há no máximo um 

ano, independente da faixa etária, internadas na enfermaria e 

unidade coronariana no Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Como grupo controle, 20 participantes do sexo mas-

culino, com as mesmas características, foram entrevistados. 

Realizou-se entrevista semi-dirigida, buscando verificar as 

crenças a respeito das causas do infarto e conhecimento sobre 

os fatores de risco para doença arterial coronária. Os dados 

foram categorizados para análise qualitativa e quantitativa. 

Dentre as mulheres, 45% valorizou o fator emocional como 

causa para a ocorrência do infarto, o que ocorreu com 35% 

dos homens. Ficou evidente que todos os participantes (ambos 

grupos) possuíam conhecimento mediano sobre os fatores de 

risco para o desenvolvimento do infarto; entre eles estão pres-

são arterial alta, genética, idade e colesterol alto. Conclui-se 

que as mulheres deste estudo, embora conheçam alguns dos 

fatores de risco, relacionam as causas do infarto a questões 

emocionais. 
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Acute myocardial infarction is one of the main groups of mor-

bidity and mortality. Its occurrence is higher in men, but the 

hospital rate mortality is higher in women. This study had the 

intention to investigate and assess the perception of women 

regarding the causes of infarction. The sample included 20 wo-

men with myocardial infarction for at least one year, admitted 

to the ward and the coronary care unit at the Heart Institute 

(InCor), University of São Paulo Medical School, São Paulo, 

Brazil. The control group comprised 20 male participants, with 

the same characteristics. Semi-directed interviews were held 

in order to verify the participants´ beliefs about the causes of 

stroke  as well as their understanding about the risk factors for 

coronary artery disease. The data were categorized for qualita-

tive and quantitative analysis. Among women, 45% valued the 

emotional factor as the cause for the occurrence of infarction, 

what occurred with 35% of the men. It became clear that all 

participants were reasonably aware of the risk factors for the 

development of infarction ,e.g. high blood pressure, genetics, 

age and high cholesterol.It is concluded that the women of 

this study even being aware of some of the risk factors, related 

infarction occurrence to emotional causes.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(3 Supl A):28-32
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CAUSES Of MyOCARDIAL INfARCTION: ThE fEMALE PATIENT´S 
AwARENESS

Descriptors: coronary disease, myocardial infarction, 
psychology, risk factors, women.

Descritores: doença das coronárias, fatores de risco, infarto 
do miocardio, mulheres, psicologia.
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Nos últimos 50 anos, as doenças cardiovasculares têm 
sido incluídas como um dos principais grupos de 
enfermidadess com alta morbidade e mortalidade, 

perdendo apenas para as doenças cerebrovasculares1. Dentre 
as doenças do coração, encontra-se, além da doença arterial 
coronária, o infarto agudo do miocárdio, considerado um dos 
diagnósticos mais frequentes em pacientes hospitalizados nos 
países ocidentais2.

As doenças cardiovasculares são, para as mulheres, as 
principais causas de morte no mundo ocidental. Em pessoas 
com idade inferior a 50 anos que sofrem um infarto agudo do 
miocárdio, as do sexo feminino têm o dobro de possibilidade 
de morte como consequência, quando comparadas às do sexo 
masculino. As principais justificativas são as mudanças de 
comportamento e do padrão de vida na sociedade ocidental 
contemporânea. Trabalho fora do lar e necessidades financei-
ras decorrentes de abandono, divórcio e viuvez são exemplos, 
somadas às responsabilidades tradicionais com a casa e filhos. 
A mulher também adquiriu hábitos nocivos da vida moderna, 
como o tabagismo, o álcool, falta de atividade física regular e 
má alimentação. 

Esse novo conjunto de comportamentos, embora tenha 
trazido muitas conquistas, como novos espaços profissionais 
e melhores salários, fez com que as mulheres passassem a 
conviver com diversos fatores de risco para as doenças cardio-
vasculares, além de outros agravos à sua saúde que, até então, 
não eram encontrados. Além disso, há a possibilidade de outros 
fatores biológicos, psicossociais e comportamentais também 
influenciarem nesta diferença numérica quanto à prevalência 
da mortalidade em relação ao sexo, tais como: índice de mas-
sa corporal, nível socioeconômico, frequência de detecção e 
tratamento de doenças associadas, estresse psicológico e o 
comportamento do paciente na busca de cuidados médicos3-5.

Estudo de Varela et al.6 apontou como principais causas 
o estresse e o excesso de trabalho, para mulheres. Rocha et al.7 
também afirmam que, devido às exigências do mercado de tra-
balho e ao papel da mulher na sociedade, as taxas de estresse 
são maiores em mulheres do que em homens.

A ocorrência de infarto em mulheres é mais tardia (in-
cide, especialmente, a partir dos 50 anos). Com a menopausa, 
a incidência aumenta dramaticamente, aproximando-se ao 
índice dos homens em torno dos 65 anos. Nesta etapa da vida, 
a coronariopatia interfere na qualidade de vida das mulheres, 
limitando a capacidade física e o desempenho das ativida-
des diárias, além de intensificar as dificuldades emocionais 
comuns nesse período pela queda nos níveis de estrogênio. 
Após a menopausa, as mulheres apresentam uma redução na 
produção de estrogênio, hormônio feminino que, entre outras 
funções, promove elevados teores de lipoproteínas de alta 
densidade (HDL), responsáveis por manter as artérias livres 
de arteriosclerose4,5,8,9.

Segundo Galan10, mulheres relacionam a doença corona-
riana às suas experiências emocionais. Sofrimento emocional, 

tristeza, angústia, mágoas e ressentimentos foram as causas 
mais citadas por elas. De fato, os sintomas depressivos são mais 
comuns em mulheres do que em homens e estão relacionados 
a um risco aumentado de doença cardiovascular11.

O infarto nas mulheres merece atenção especial. Além 
das considerações anteriores sobre letalidade, nelas a recupera-
ção é mais difícil que nos homens, após a cirurgia de revascu-
larização, por apresentarem maior número de queixas físicas e 
sintomas depressivos, além de maior número de reinternações 
hospitalares e maior prevalência de reoperação em cinco anos. 
Importantes fatores relacionados aos piores resultados dos pro-
cedimentos de revascularização miocárdica, no sexo feminino, 
incluem percentual elevado de procedimentos de urgência ou 
emergência, idade mais avançada no momento da indicação 
cirúrgica e prevalência significativa de comorbidades, como 
diabetes e hipertensão arterial4, 9,12. 

Além disto, a experiência no hospital pesquisado mostra 
que as mulheres representam cerca de 30% a 35% dos regis-
tros na Unidade de Emergência e na Unidade Coronariopatias 
Agudas (2009 e 1º semestre/2010*).

Desta forma, pela importância do tema, o presente estu-
do busca identificar e avaliar a compreensão e conhecimentos 
de mulheres em relação aos fatores de risco para o infarto, 
comparando-as com os homens.

MéTODO

Foram avaliadas 20 mulheres infartadas há, no máximo, 
um ano, internadas na Enfermaria e na Unidade Coronariana 
do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP, totalizando 100% da população internada 
com estas características em período de três meses. O grupo 
controle, composto de 20 homens infartados nas mesmas con-
dições, foi utilizado no intuito de verificar se a compreensão do 
que teria causado o infarto agudo do miocárdio é particular ao 
sexo feminino ou não; o mesmo em relação ao conhecimento 
sobre os fatores de risco.

Mediante assinatura de termo de consentimento livre 
e esclarecido, as entrevistas foram conduzidas individual-
mente. Foram utilizadas: 1) ficha de identificação contendo 
dados pessoais, profissionais e há quanto tempo havia sofrido 
o infarto, além de 2) entrevista semidirigida, constituída por 
três perguntas: a primeira investigava a causa atribuída pelo 
participante ao seu infarto; a segunda, após apresentação da 
lista dos fatores de risco propostos pela Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) (idade, sexo, herança genética, tabagismo, 
colesterol alto, pressão arterial alta, sedentarismo, obesidade 
e diabetes), questionava se o paciente os relacionava à sua 
doença; na terceira questão, era solicitado que identificasse 
quais destes fatores conhecia. 

Procedeu-se a uma análise qualitativa para a categori-
zação das respostas da entrevista semidirigida. Na questão 01, 
cinco categorias foram definidas de acordo com as respostas 

* Dados fornecidos pela Unidade de Informações Médicas e Hospitalares
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obtidas: Fator de risco (quando a resposta indicava um dos 
fatores preconizados pela SBC); Fator emocional (quando a 
resposta apontava algum sintoma emocional ou situação es-
tressante); Fator de risco e Fator emocional (quando surgiam 
associados); Fator físico/orgânico (quando havia o relato de 
alguma atividade/esforço físico/reação do corpo a algo); e ca-
tegoria Falta de adesão ao tratamento (quando a participante 
apontava seu descuido com o tratamento).  Embora o Fator 
emocional, a Falta de adesão ao tratamento e outros fatores 
orgânicos não incluídos na lista da SBC também sejam fatores 
de risco, respostas relacionadas a estes aspectos foram classi-
ficadas em outras categorias. 

Após a categorização, foi efetuada uma análise quanti-
tativa (porcentagem simples). 

Este estudo teve aprovação da Comissão de Ética para 
Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq – da Diretoria 
Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, em sessão de 27/01/2010.

RESULTADOS
O perfil demográfico da amostra feminina foi caracteri-

zado predominantemente por mulheres na faixa etária de 70 a 
79 anos (35%), casadas (60%), com atividades voltadas ao lar 
(50%), com ensino fundamental incompleto (30%) e infartadas 
em média há uma semana (75%). A amostra masculina foi 
predominantemente composta por pacientes com idade entre 
50 e 59 anos (30%), casados (90%), aposentados (25%), com 
ensino médio (35%), e infartados no período de um dia a uma 
semana (50%). 

As respostas dos participantes de ambos os sexos, 
referentes à questão 01 (“O que o Sr. (a) acredita ter causado 
o seu infarto?”), foram distribuídas conforme a Tabela 1: a 
maioria das mulheres apresentou respostas relativas ao Fator 
emocional (n=9), totalizando 45% da amostra. Esta categoria, 
que abrange aspectos como nervosismo, irritação, cansaço e 
estresse no trabalho, pode ser exemplificada com a fala de uma 
das participantes: “Foi uma emoção, meu marido perdeu a habi-
litação de motorista e tive que dirigir. Fiquei muito nervosa!”. 
Um outro exemplo, mas já associado a um Fator de risco: 
“Diabetes, sou fumante, depois tenho uma vida profissional 
e pessoal muito agitada. Acho que no fundo existe uma parte 
emocional por trás do infarto”.

Em relação às categorias Fator físico/orgânico e Falta 
de adesão ao tratamento, ambas incluíram a resposta apenas 
de uma participante, cada uma representando 5% da amostra: 
“Acho que foi o esforço, estava arrumando a cozinha e senti 
dores e falta de ar” e “A minha loucura de não ter tomado o 
remédio que tinha que tomar, há nove meses, para afinar o 
sangue...falta de juízo”.

Entre os homens, na categoria mais frequente (Fator 
emocional, n=7 / 35%), surgiu como principal fator causador 
do infarto, o estresse no trabalho.  Dos participantes, 10% (n=2) 
apresentaram respostas relativas ao Fator físico/orgânico; por 
exemplo: “Nada externo, reação do próprio organismo”.  

Quanto à questão 02, todos os pacientes relacionaram 
sua doença aos fatores de risco propostos pela SBC.

As respostas dos participantes à questão 03 estão 
representadas na Figura 1. A maioria das mulheres, 70% da 
amostra (n=14), mostrou conhecimento sobre o fator de risco 
“pressão arterial alta”, o que também ocorreu com os homens. 
O fator “obesidade” foi o menos conhecido pelos dois grupos 
de pacientes.

DISCUSSÃO

Os dados da presente pesquisa mostraram que 67,5% 
do total de 40 participantes apresentaram uma percepção da 
causa do infarto envolvendo fatores de ordem emocional. Esta 
foi a resposta espontânea quando questionados a respeito da  
causa do infarto.

Entre os fatores emocionais citados pelas mulheres, 
ficou evidente que, para a maioria, questões como dificuldade 
no âmbito familiar, conflitos de relacionamento conjugal e 
nervosismo eram as mais percebidas como prejudiciais à saúde 
física. Nota-se que são apontamentos comuns a pessoas casadas 
e com atividades ligadas ao lar ou a cuidados, característica 
marcante desta amostra. Já a amostra masculina apresentou 
fatores emocionais distintos, uma vez que um grande número 
citou como causa do infarto, o estresse no trabalho. De fato, o 
modo como cada indivíduo percebe as relações de trabalho pode 
tornar-se fonte geradora de estresse e trazer danos à saúde13. 

O infarto agudo do miocárdio vem se manifestando 
numa população que está no auge da sua produtividade, o 
que traz preocupações para as questões de saúde pública. Os 
níveis de estresse na sociedade são fatores que podem justificar 
esta ocorrência. As mudanças tecnológicas, inflação, crimes, 
poluição e relacionamentos interpessoais exigem adaptações 
fisiológicas e emocionais constantes6. Estando a mulher inse-
rida neste contexto, passou a assumir novas funções fora do 
ambiente doméstico e ficou mais exposta aos fatores de risco 
que podem causar o infarto, principalmente o estresse. Porém, 
o presente estudo apresentou resultado contrário à literatura 
encontrada, visto que 70% das mulheres da amostra estavam na 
faixa etária entre 60 a 84 anos, isto é, uma geração ainda pouco 

Tabela 1 - Distribuição das respostas dos participantes 
à questão 01: “O que o(a) Sr(a) acredita ter causado 
seu infarto?”

Mulheres Homens

Categorias n % n %

Fator de risco e Fator emocional 6 30 5 25

Fator de risco 3 15 3 15

Fator emocional 9 45 7 35

Fator físico/orgânico 1 5 2 10

Falta de adesão ao tratamento 1 5 3 15

Total 20 100 20 100
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atingida por estas transformações, principalmente no que diz 
respeito a assumir novos papéis sociais, além dos familiares. 

Pode-se verificar que os participantes, em geral, tinham 
conhecimento a respeito de alguns fatores de risco. Entretanto, 
este conhecimento só ficava evidente após a apresentação da 
lista com tais fatores, não ocorrendo espontaneamente. Muitas 
vezes, os relatos continham repetições de orientações médicas, 
e não informações de compreensão pessoal. Notou-se, também, 
que o conhecimento a respeito destes foi limitado, embora um 
pouco melhor para os participantes do sexo masculino. Isso 
pode ter ocorrido por uma possível dificuldade em aceitar a 
doença e entrar em contato com a mesma, ou talvez a escola-
ridade também contribua para esta compreensão; os homens 
tinham maior tempo de escolarização.

A pressão arterial alta é o fator de risco para o infarto 
mais conhecido, em ambos os grupos. De acordo com Strelec 
et al.14, pessoas com hipertensão arterial apresentam conhe-
cimento satisfatório em relação à doença e ao tratamento. É 
possível que a hipertensão arterial tenha sido o fator de risco 
mais conhecido pelos participantes do presente estudo pela 
ampla divulgação e pela existência de programas de prevenção 
e controle. No estudo de Dantas et al.15, 71,4% dos participantes 
mostraram que, apesar de terem conhecimento sobre o fator 
de risco hipertensão, não consideravam este fator como causa 
do seu infarto. Na atual investigação, a menção à pressão 
arterial elevada surgiu, porém acompanhada de uma questão 
emocional.

Ainda em relação aos fatores de risco, cabe apontar que 
um diferencial entre os sexos, é a questão hormonal16,17, não 

contemplada na relação de fatores de risco para doença arterial 
coronária da SBC, e, possivelmente, por isto não apontada por 
nenhuma paciente.  

O fator emocional, por outro lado, também não listado 
pela SBC, foi o mais apontado pelos pacientes deste estudo. 
Uma pesquisa realizada no Reino Unido18 revela que investi-
gações provenientes de estudos sobre doença arterial coronária 
sugerem que a crença intuitiva que algumas das mulheres têm 
sobre o papel do estresse na etiologia da sua doença não é sem 
fundamento; existe, de fato, uma associação entre estresse e 
infarto agudo do miocárdio19. Este fator emocional, ou psicos-
social, como alguns autores o chamam, deve ser considerado, 
principalmente pelo fato de ser um fator modificável, isto é, 
passível de alteração por tratamento20. 

Emslie et al.21 apontam que a doença cardíaca pode ainda 
ser percebida como uma doença de homens, e que muitas vezes 
as mulheres permanecem “invisíveis” quando se fala sobre o 
assunto. Schenck-Gustafsson16 mostra a importância, também 
neste sentido, de campanhas de conscientização, tais como a 
“Go Red for Women”, organizada pela Federação Mundial de 
Cardiologia, como forma de divulgação de conhecimentos a 
respeito de fatores de risco. Vê-se, assim, que se trata de uma 
questão a ser cuidada não só em nosso meio, mas globalmente. 

Salienta-se a importância de que mulheres aprendam 
mais sobre fatores que possam ser prejudiciais à saúde; que pos-
sam cuidar mais de si mesmas do que das pessoas a seu redor, 
como induzidas culturalmente, ainda que tenham conquistado 
espaço no mercado de trabalho. Para isto, maior divulgação de 
informações, grupos de orientação e foco em atenção primária. 

Figura 1. Distribuição das porcentagens dos participantes em relação ao conhecimento dos fatores de risco.
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Este estudo tem uma série de limitações com implica-
ções para a generalização de resultados. A amostra foi reduzida 
e restrita à população cliente de nossa instituição. Fatores 
de risco, tais como menopausa, uso de hormônios e stress 
emocional não estavam incluídos na lista de fatores de risco 
apresentada aos pacientes. Desta forma, se espontaneamente 
eles não os referissem, ficariam de fora do estudo, como de fato 
ocorreu com alguns. Por outro lado, talvez a menção, em larga 
escala, ao aspecto emocional, possa ter sofrido a influência de 
ter um psicólogo o responsável pela entrevista, o que denota-
ria uma tendência à aquiescência por parte dos entrevistados, 
fenômeno comum na aplicação de inventários, questionários 
ou entrevistas.

CONCLUSÃO

Ficou evidente que as participantes possuíam conheci-
mento de alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento 
de um infarto agudo do miocárdio. Dentre os mais citados, 
estiveram pressão arterial elevada, genética, idade e colesterol 
alto. Entretanto, a maioria das participantes valorizou o fator 
emocional como causa de seu infarto. As mulheres deste estudo 
compreendem as causas do infarto como sendo relacionadas a 
questões emocionais.

Os homens também atribuíram ao fator emocional a cau-
sa do infarto, mas em menor proporção. Também apresentaram 
maior conhecimento dos fatores de risco para doença coronária.
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O estudo do social tem uma expressiva importância em vários 

campos do conhecimento e o aprofundamento desta catego-

ria conduz à necessidade de identificar como o mesmo pode 

ser definido e debatido. A discussão do social está presente 

no âmbito da questão social, políticas sociais, na análise de 

conjuntura e de sociedade e nas diversas especificidades pro-

fissionais, o que evidencia a relevância do tema, devendo ser 

fonte de debate no campo da formação, atuação e pesquisa 

dos profissionais de Serviço Social. Neste sentido, o presente 

artigo tem por objetivo evidenciar a relevância da discussão 

do social no âmbito da prática profissional na área da Saúde, 

destacando como os processos de trabalho em Saúde ainda 

pautam-se por modelos que defendem a doença e não ações 

ampliadas em defesa da Saúde, do social e dos princípios do 

Sistema Único de Saúde.

mIChelly laurIta WIese1

A DISCUSSÃO DO SOCIAL NO âMBITO DA PRáTICA PROfISSIONAL

1 Assistente Social. Dra em Serviço Social pela PUCSP. Docente da Universidade Nove de Julho (UNINOVE) e do Centro Comunitário 
Assunção (UNIFAI).

Endereço para correspondência: 
Rua Monte Alegre, 90, apto 112. Perdizes, CEP: 05014-000. São Paulo – SP. 

Fone: (11) 3672-2002. Email: mlwiese@hotmail.com

The study of the social has a significant importance in various 

fields of knowledge and insight in this category leads to the 

need to identify how it can be defined and discussed. The 

discussion is present in the social context of social, political, 

situation analysis and society, professionals in different speci-

ficities which highlights the relevance of the theme should be a 

source of debate in the field of training, expertise and research 

of professionals Social Work. In this sense, this article aims 

highlight the relevance of the discussion of the social context 

of professional practice in health, highlighting how the work 

processes in health still are driven  by models that hold the 

disease and not expanded actions in defense health, social and 

principles of the Unified Health System.
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O interesse pelo estudo do social no âmbito da prática 
profissional na área da Saúde surge com a experiência 
como Assistente Social ao constatar no cotidiano de 

trabalho dos profissionais de Saúde a dificuldade do trabalho 
com as demandas sociais ou, como se trata muitas vezes, como 
um “caso social”.

Neste sentido, na prática profissional desenvolvida junto 
à Saúde têm sido constatadas algumas dificuldades no que se 
refere à reorientação das práticas e concepções preconizadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Como exemplo, cita-se 
que o assistente social, geralmente, é chamado a responder 
os “casos sociais”, caracterizados como situações em que os 
profissionais de enfermagem e o médico não “dão mais conta”.

Esta constatação remete a se pensar qual é o enfoque 
dado ao social no campo da Saúde. Desde a implementação 
do SUS, o social ganha visibilidade no sentido que se torna 
essencial entendê-lo e considerá-lo no contexto das bases e 
princípios que este modelo preconiza. Portanto, para se avançar 
neste debate, é necessário tentar entender o que é este “social” 
e identificar quais as discussões atuais em torno desta categoria.

Então, o presente artigo tem como objetivo identificar 
e analisar como se articula a categoria social no contexto das 
práticas dos profissionais na Saúde e quais possibilidades 
existem para um trabalho com o social mais ampliado e que 
conduza à concretização dos princípios hoje defendidos na 
Saúde brasileira.

O estudo do social tem uma expressiva importância em 
vários campos do conhecimento e o aprofundamento desta cate-
goria conduz à necessidade de identificar como o social pode ser 
definido e como é debatido. A discussão do social está presente 
no âmbito das políticas sociais, na análise de conjuntura e de 
sociedade e nas diversas especificidades profissionais, o que 
evidencia a relevância do tema.

Conceituar o social conduz, inicialmente, a pensar que 
ele é algo constitutivo da própria sociedade que perpassa as 
relações sociais estabelecidas na sociedade, pois é por meio 
das relações que o mesmo é efetivado e construído. Pode ser 
conceituado como uma preocupação de larga tradição histórica, 
em vários campos do conhecimento e, particularmente, nas 
ciências sociais.

A realidade tem mostrado que o social pode assumir 
várias configurações, dependendo com que objetivos e metas 
é pensado e efetivado. O social pode adquirir caráter de justiça, 
igualdade e universalidade. O social pode ser identificado como 
desenvolvimento social, políticas sociais, economia solidária e 
resgate das dívidas sociais. Muitas vezes, o uso do social tem 
a conotação de recursos destinados nos orçamentos sociais de 
governos e empresas, setores sociais atendidos pelas igrejas 
e por fundações e “órgãos específicos que têm por natureza 
atribuições nas chamadas áreas sociais, tais como conselhos 
de assistência social e conselhos tutelares; indivíduos – os 
denominados excluídos sociais”1.

Na discussão do social, o que mais tem se destacado é 
uma fratura, uma ruptura de seu conceito e entendimento que 

remete a algumas considerações. O social, embora adquira 
vários conceitos e perspectivas, acaba se evidenciando pela 
sua visão limitada e desvinculada da sociedade. Está também 
relacionado com a carência, pobreza, miséria, ineficiência, ao 
econômico apenas. Enfim, vários conceitos que o limitam em 
sua dimensão, não só conceitual como na prática. 

Historicamente, o conceito do social é identificado de 
forma restrita, tendo no econômico o seu contrário, represen-
tando o eficiente, o enfoque a ser dado na solução para uma 
sociedade forte. Esta concepção remete ao entendimento de que 
o social está desvinculado da sociedade, pois não é eficiente, 
vinculando-se à ideia da carência.

Ribeiro2 explicita que o social e a sociedade são duas 
categorias que se encontram atualmente separadas uma da outra 
e destaca que, nestes últimos anos, no discurso dos governantes 
e dos economistas, a sociedade veio designar o ”conjunto dos 
que detêm o poder econômico, ao passo que o social remete, na 
fala dos mesmos governantes ou dos publicistas, a uma política 
que procura minorar a miséria”. Assim, a sociedade é ativa: 
ela manda, sabe o que quer – e quer funcionar por si mesma, 
sem tutela do Estado.

Para o mesmo autor, o social, na realidade brasileira 
está diretamente associado à pobreza e à miséria. Relaciona-se 
com a carência e a caridade, evidenciando um conceito restrito 
do que seja o social. Identifica-se que a cisão entre social e 
sociedade é evidente sob esta perspectiva, pois a sociedade 
corresponde aos interesses de mercado e o social aos relativos 
à pobreza.

Esta visão restrita do social tem se mostrado expressiva-
mente nos marcos do Estado Ajustador que, ao longo dos anos, 
vem insistindo em configurar como intervenção no social sob 
a ótica da política macroeconômica de estabilização.

Então o que se presencia é a desgastada concepção do 
social subordinado ao econômico, do “social decorrente”. Logo, 
o governo não reconhece o social como campo estratégico de 
ação do Estado, que tem uma “racionalidade própria a exigir 
uma atuação em nível direto, no âmbito de uma política de 
desenvolvimento social que trabalhe, efetivamente, a questão 
social como ação estratégica do Estado”3.

Destaca-se que, sob esta perspectiva, a própria noção 
de políticas sociais se torna restrita, por entender que estas só 
visam aos objetivos de atuar sobre as carências e não entendê-
las como processo de emancipação humana e construção de 
uma sociedade justa e de direito.

Diante desta perspectiva, o social está implicado na 
discussão das políticas sociais, no sentido em que estas polí-
ticas são entendidas como mecanismo para minorar, mesmo 
que ineficazmente, a pobreza, miséria, carência e o ineficiente. 
A sociedade, porém, relacionada ao mercado, é significado do 
eficiente. Este pensamento dicotomizante entre a sociedade e 
o social vem tendo uma expressão cada vez mais acentuada 
pelo discurso e implementação das bases neoliberais no cenário 
brasileiro.
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Seguindo a discussão acerca da concepção restrita 
sobre o social Wanderley (2000)1 traz indicações e destaca 
as diversas configurações que o social pode adquirir sob esta 
ótica. A tendência é recair na existência de três perspectivas 
para a conceituação do social, que são:

- Ênfase no econômico e o social seu efeito: diante 
desta perspectiva, o que ganha evidência e importância é o 
investimento, aumento de empresas, geração de mais empregos, 
maior renda, salários. Neste sentido, se o econômico vai bem, 
consequentemente o social também vai. O social é uma conse-
quência direta do econômico, torna-se a sombra do econômico, 
principalmente nos circuitos do ajuste da nova ordem do capital.

Constata-se que a relação econômica e social não é 
assim tão simplista. A realidade conjuntural evidencia que 
as relações estabelecidas são muito mais complexas e um 
dos grandes limites nesta perspectiva é a supervalorização da 
produção de bens e materiais sem cuidar da vida humana em 
sua totalidade.

- O social como sendo uma parte do todo da sociedade, 
ou seja, mantém um caráter setorial: conceito de base positivista 
que traz a idéia de que as partes devem compor o todo, então 
a sociedade é formada pelos seus aspectos políticos, econô-
micos, cultural e social. Traduz-se em setores específicos da 
realidade, num dado contexto social, como: Saúde, educação, 
assistência social, habitação, entre outros. Esta perspectiva 
acaba se vinculando à primeira porque também está atrelada a 
questões econômicas. Se a economia vai bem, os outros setores 
da sociedade também vão. Se uma parte do todo não estiver 
bem, o restante também não está.

- Social entendido como questões de pobreza e desigual-
dades sociais, que não podem ser resolvidas, não dependem dos 
governos, pois levam muito tempo para a sua solução: tem em 
seu discurso a grande dificuldade da resolução das questões que 
envolvem a pobreza e as desigualdades sociais. Sob esta ótica, 
tais problemáticas são históricas, por isso de difícil resolução. 
A saída está construída no equacionamento e resolução dos 
problemas econômicos, financeiros e políticos. Caracteriza-se 
pela adoção de políticas compensatórias, como as cestas bási-
cas, leite, remédios, ticket alimentação, entre outros.

Diante destas considerações, a atitude governamental, 
vinculada ao social, está fundada no campo da carência, da 
“caridade solidária, da solidariedade, da não-política. Nesta 
perspectiva, assume, então, um novo paradigma para os mais 
carentes, transferindo responsabilidades de atuação social para 
uma teórica comunidade”4.

Na prática e realidade vivenciadas no campo político, 
econômico, social, governamental ou não, as três perspectivas 
estão vinculadas uma a outra, na construção das relações na 
sociedade. Assim, se por um lado o social é atribuído à ideia 
de carência, por outro lado, o social pode ser construído na 
perspectiva do direito, ultrapassando, dessa forma, as visões 
focalistas típicas da ideia de carência.

A discussão do social na perspectiva do direito atual-
mente vem ganhando um novo olhar sobre a própria noção de 

direitos, incluindo, principalmente, os sociais. Primeiramente, o 
direito era entendido numa perspectiva formalista, a-histórica, 
para se firmar em bases mais concretas entendidas nas condi-
ções reais de existência, “que se situa como uma instância de 
lutas coletivas, tendo, como palavra de ordem, o direito a ter 
direitos”4.

A partir desta postura, o direito não é a-histórico, mas 
produto do desenvolvimento histórico da sociedade, marcado 
pelas desigualdades e contradições entre os continentes, países 
e no interior de cada país, em seus aspectos regionais e locais, 
ou seja, reflexo das inter-relações dos problemas entre direito 
e sociedade. Esta questão é primordial para o entendimento do 
social sob a perspectiva do direito.

Partindo-se da compreensão de que a constituição do 
direito é resultado dos produtos sociais, esta se relaciona tam-
bém com a noção de que o direito se configura e está vinculado 
a ideias de valores, evidenciando que a própria sociedade se 
modifica e constrói novas relações, concepções e valores, 
“portanto, está sempre recriando o mundo social, privilegiando 
alguns valores e interesses e excluindo outros”5. 

A incorporação constitucional dos direitos no cenário 
brasileiro foi um processo muito lento, sem referência consti-
tucional até a Primeira República, que ignorou completamente 
qualquer direito social. “A ampliação dos direitos sociais 
garantidos constitucionalmente, apenas se efetiva a partir da 
Constituição de 1988”6, aumentando, também, a noção de di-
reito das políticas sociais, como base para o desenvolvimento 
de ações na perspectiva do direito.

O direito é concretizado em leis, visto que a Constituição 
Federal é o documento que orienta princípios, deveres e direitos 
de uma nação. Portanto, faz-se necessário o claro entendimento 
dos conceitos jurídicos que regem uma nação, possibilitando 
uma condução eficiente do direito7.

Neste sentido, o social deve estar atrelado à perspectiva 
do direito, na defesa de uma sociedade construída na garantia 
da universalidade dos direitos sociais, na cidadania, na eman-
cipação humana e no enfrentamento das desigualdades sociais, 
reforçando que o social não pode ser pensado fora das relações 
sociais que se estabelecem, seja na vida cotidiana individual, 
grupal e de sociedade.

Frente a estas considerações e sem pretensões de fechar 
um conceito, destaca-se que a discussão do social deve transpor 
a noção de carência e de ações focais que possam caracterizá-lo. 
Concorda-se que o social deve ser concretizado numa perspec-
tiva ampliada, ou seja, remetido ao entendimento enquanto 
processo histórico construído nas relações sociais, na discussão 
de sua noção de direito e como integrante do conjunto dos 
determinantes que compõem a sociedade, ou seja, as relações 
pessoais e interpessoais e que o econômico, político, cultural, 
social, ideológico se entrecruzam na constituição da sociedade.

Para Wanderley1, o social vincula-se, então, ao público, 
que é por natureza universal. Isto leva a entender que o social 
compreende um “conjunto de ações e relações, [...] que se es-
tabelecem entre indivíduos, grupos, associações, instituições, 
nações, em todos os campos societários”.
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Tal entendimento trabalha os vínculos que tecem o 
tecido de uma sociedade. Aceita e identifica que a construção 
do social se dá pelos conflitos, tensões e contradições que pos-
sibilitam e que geram rupturas. Estes vínculos “comparecem, 
em todas as sociedades, para atender essencialmente a três 
necessidades: as materiais, as de relacionamento interpessoal 
e as espirituais (arte, subjetividade, cultura, etc). Em todos 
eles, estão necessariamente presentes gente, povo, população, 
pessoas”1.

Ao se entender que o social não está vinculado à carên-
cia, à pobreza, mas que o mesmo deve retratar as questões em 
sua dimensão de direito, de universalidade e de emancipação 
humana, as considerações realizadas até o presente momento 
iluminam a discussão da relação do social com a prática pro-
fissional, destacada aqui no âmbito da Saúde.

O SOCIAL E A INTERfACE COM A PRáTICA 
PROfISSIONAL

Trazendo esta discussão para o campo da prática profis-
sional, vários desafios se colocam aos profissionais no trabalho 
com o social, que está relacionada com o próprio modelo de 
Saúde em que se pautam os processos de trabalho.

A discussão do social na Saúde conduz à reafirmação 
da defesa da universalidade, da equidade e da integralidade das 
ações, que busca efetivar a construção de um novo modelo de 
Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, além de conter em 
seus princípios elementos essenciais da perspectiva de direito.

A universalidade porque implica no direito de acesso aos 
serviços de Saúde para todos os usuários; a equidade é a defesa 
da justiça, porque as diferenças são consideradas e recebem 
tratamento igualitário e; na integralidade pautada na percepção 
do usuário como um todo e integrante de uma comunidade que 
tem o direito de receber assistência integral.

Acrescenta-se, ainda, que, além do direito universal e 
igualitário estar garantido constitucionalmente, os determinan-
tes das condições de Saúde, articulam dois setores: “o social e o 
econômico. Ultrapassam uma visão de direitos e política social 
que tem prevalecido no país, de pensar esse domínio como o 
da distribuição de bens e serviços, autonomizando em relação 
à esfera da produção”4.

Neste sentido, a reafirmação do papel do Estado frente 
à defesa de uma política de Saúde vinculada ao SUS é funda-
mental, para a construção de um projeto contra-hegemônico 
à lógica neoliberal que leva à mercantilização dos serviços e 
que se constitui o contraponto do processo de desmonte do 
Estado no Social.

Constata-se, então, que a construção de práticas pro-
fissionais vinculadas ao social na dimensão do direito exige 
entender que existem no interior da política de Saúde, dois 
projetos de modelos assistenciais antagônicos em conflito 
(modelo biomédico e modelo social de Saúde), que inclui uma 
perspectiva diferenciada para o social.

Isto faz da Saúde uma questão social que necessita 
ser explicitada a ponto de abalar a hegemonia e permitir a 

construção de um projeto contra-hegemônico. A partir deste 
entendimento, defende-se que a proposta que busca concretizar 
uma perspectiva de direito para a Saúde que implica na visão 
ampliada de social é o modelo de produção social da Saúde, 
contrariamente ao modelo flexneriano pautado na lógica do 
mercado, da focalização da política de Saúde e da carência 
para o social.

Remetendo estas discussões para o âmbito das práticas 
profissionais, é imprescindível que os profissionais incorporem 
como valor que o social está presente em todas as relações, 
seja na política de Saúde, em um diálogo com o usuário, nas 
demandas que são atendidas, numa queixa do usuário centrada 
no sintoma, mas que reflete todo um contexto social e de vida 
que marca este sujeito.

Isto envolve o desenvolvimento de práticas vinculadas 
ao acolhimento em seu sentido amplo, organizando ações usu-
ário-centradas, ouvindo e respeitando a opinião dos usuários, 
enfrentar e entender que o social não é apenas um problema 
de difícil solução, um caso que está isolado do contexto, mas 
que exige do conjunto dos profissionais práticas que vinculem 
as reais necessidades de Saúde de sua comunidade.

Franco & Merhy8 destacam esta questão enfatizando 
que um modelo assistencial centrado no usuário propõe “um 
processo de trabalho multiprofissional e determinado por tec-
nologias leve/leveduras, com a produção do cuidado, entendido 
enquanto ações de Acolhimento, Vínculo, Autonomização e 
Resolução”.

Para os profissionais, isto exigirá o entendimento de 
que o objeto de sua ação é a produção do cuidado, por meio 
da qual se atinge a cura e a Saúde e que todo profissional é um 
trabalhador da Saúde, destacando que:

Isto pode ser real, se pensarmos que todo profissional 
de Saúde, independente do papel que desempenha como 
produtor de atos de Saúde, é sempre um operador do 
cuidado, isto é, sempre atua clinicamente, e como tal 
deveria ser capacitado, pelo menos, para atuar no terreno 
específico das tecnologias leves, modos de produzir 
acolhimento, responsabilizações e vínculos8.

Pensar práticas profissionais vinculadas ao social, na 
sua perspectiva ampliada, requer a reorganização do processo 
de trabalho que supere ações e saberes médicos como centra-
lidade dos modos de fazer assistência. A proposta deve estar 
vinculada a partir da “estrutura assistencial e a partir de equipes 
multiprofissionais”, além da necessidade de uma “ação que 
reorganize o trabalho do médico e dos outros profissionais, 
atuando nos seus processos decisórios que ocorrem no ato 
mesmo da produção de Saúde”8.

Reforça-se que as práticas profissionais devem estar 
atreladas à integralidade das ações e reconhecer que os ser-
viços de Saúde envolvem ações promocionais, preventivas e 
curativo-reabilitadoras, providas de forma integrada, por meio 
da vigilância da Saúde.
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A partir desta concepção, as ações de Saúde e as formas 
de acolhimento continuarão a ser desenvolvidas centradas na 
figura do médico, na ênfase do conhecimento fragmentado, 
nas práticas de grupos temáticos entendidos como espaço de 
discussão de doença, ou seja, centram-se na velha lógica de 
que saúde é ausência de doença.

Por isso, ao se entender que Saúde não é apenas ausência 
de doença, estes outros olhares possibilitarão um processo cole-
tivo e conjunto, com os profissionais tradicionalmente formados 
a trabalhar na área da Saúde, a construir novas práticas profis-
sionais embasadas no real objeto da Saúde, que é o cuidado.

O indicativo desta sugestão se pauta quando se constata 
que o social, uma categoria essencial na Saúde, é entendido 
pelos profissionais como algo marginal que se reflete nas prá-
ticas com ações focais e fragmentadas.

A ansiedade dos profissionais, com relação ao Assistente 
Social, para trabalhar com as demandas sociais, também, é en-
tendida como um indicativo de que os mesmos talvez estejam 
querendo demonstrar que é necessário frente à complexidade 
da realidade social, um olhar não centrado na doença.

Neste sentido, entende-se que o profissional de Serviço 
Social tem uma formação específica que lhe confere com pro-
priedade a olhar o social e o direito buscando, juntamente com 
os demais profissionais, a construção de práticas vinculadas 
ao social ampliado porque tem na questão social a base de sua 
fundação como especialização do trabalho.

O desafio que se coloca, então, para os profissionais de 
Serviço Social é desenvolver a capacidade de desvelar a “rea-
lidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de 
preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes 
no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só 
executivo”9.

Costa10 constata que a inserção dos assistentes sociais na 
Saúde é cada vez mais requisitada pelas “instâncias de geren-
ciamento dos serviços de Saúde, em todos os níveis e apontam 
para a necessidade da ação dos profissionais na composição 
das equipes dos serviços públicos de Saúde”. Acrescenta-se 
ainda que:

A objetivação do trabalho do Assistente Social, neste 
campo da prestação dos serviços, é composta por uma 
grande diversidade e volume de tarefas que evidenciam 
a capacidade desse profissional para lidar com uma 
gama heterogênea de demandas, derivadas da natureza 
e do modo de organização do trabalho em Saúde, bem 
como das contradições internas e externas ao sistema10.

Assim, pode-se afirmar que o Assistente Social se insere, 
no interior do processo de trabalho em Saúde, como agente 
de interação entre os diversos níveis do SUS e com as demais 
políticas sociais setoriais, tendo como objetivo a integralidade 
das ações.

Concluindo, estes são alguns aspectos que buscam 
evidenciar a importância desta temática para a realidade na 
qual se insere a política de Saúde e as práticas profissionais.

Constata-se, ainda, a existência do social restrito no 
âmbito das práticas profissionais, tornando-se um desafio à 
construção de práticas vinculadas em sua perspectiva de direito.

Por isso, sabe-se que as questões abordadas e apro-
fundadas não objetivam trazer respostas prontas ou soluções 
definitivas, ao contrário, buscam problematizar a temática e 
trazer ao olhar de todos os profissionais envolvidos com a Saúde 
a pensar que política e práticas são construídas.

REfERÊNCIAS

 1. Wanderley LEW. Enigmas do social. In: Belfiore-Wanderley M, Bógus 
L, Yazbek MC (orgs.). Desigualdade e questão social. São Paulo: EDUC; 
2000.

 2. Ribeiro RJ. A sociedade contra pó social: o alto custo da vida pública no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; 2000.

 3. Carvalho AMP. Estado e políticas sociais no Brasil contemporâneo. Rev 
Polític Públicas. 2002;6(1):41-66.

 4. Nogueira VMR. O direito na reforma do Estado brasileiro: construindo 
uma nova agenda. [Tese] Escola de Enfermagem da universidade Federal 
de Santa Catarina; 2002.

 5. Cortizo MDC. A cultura da justiça [tese]. Campinas: UNICAMP; 2000.
 6. Dallari SG. Os Estados brasileiros e o direito à Saúde. (Coleção Saúde em 

Debate, n.72). São Paulo: Hucitec; 1995.
 7. Dallari SG, Fortes PAC.  Direito sanitário: inovação teórica e novo campo 

de trabalho. In: Fleury S. (org.). Saúde e Democracia: a luta do CEBES. 
São Paulo: Lemos; 1997.

 8. Franco T, Merhy EE. PSF: contradições e novos desafios. Campinas: 
UNICAMP; 1988.  

 9.  Iamamoto MV. As Atribuições Privativas do(a) Assistente Social. Brasília: 
CFESS; 2002.

10. Costa MDH. O trabalho nos serviços de Saúde e a inserção dos(as) assis-
tentes sociais.  Serviço Social & Sociedade. 2000;21(62)35-72. 

21(4)-Supl.indb   37 03/04/2012   10:17:38



21(4)-Supl.indb   38 03/04/2012   10:17:38



21(4)-Supl.indb   39 03/04/2012   10:17:40


	SOCESP - Capa do Suplemento_21.4
	Suplemento_21_4

