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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autores. Modelo de Direito Autoral:

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

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

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

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

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

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

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

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

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

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

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

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

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade perma-
nente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento por escrito 
da Diretoria de Publicações.
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Autor:
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Volume com suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel car-

cinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health 
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Livro
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Eventos
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- Consultas na Internet:
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epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: http://
www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e saúde: im-
pacto nos perfis epidemiológicos das populações. In: 4o Con-
gresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 1998 Ago 1-5; 
Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: ABRASCO; 
1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível em: http://www.abrasco.
br/epirio98.
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- Revista:
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seases. Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 
5]. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
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for asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: http://
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- Capítulo de livro:
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- Tese (livro no todo):
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4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas
As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário para 

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

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

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

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

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

Cuidado Paliativo (CP), segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), é uma 
abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que 
ameaçam a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, o que requer a identificação 
precoce, avaliação e tratamento da dor e outros sintomas de ordem física, psicossocial e espiritual1.

Apesar da filosofia dos cuidados paliativos ser fundamentada em proporcionar conforto total aos pa-
cientes, assim como a manutenção adequada das funções, normalmente não inclui o cirurgião-dentista como 
membro da equipe multidisciplinar, ficando, assim, a atenção odontológica muitas vezes negligenciada2.

A boca é frequentemente acometida nos pacientes em cuidados paliativos. Os problemas bucais 
podem se manifestar de maneira mais intensa e frequente pelo comprometimento do estado de saúde geral 
do paciente, tipo de dieta, medicações, hospitalização prolongada, higiene deficiente e morbidade associada. 
Diversas alterações bucais podem aparecer nesses pacientes, em que a maioria apresenta pelo menos um 
sintoma ou até mesmo uma associação dos mesmos e que, se não tratados, podem resultar em dor, desconforto 
e comprometimento nutricional, com impacto na evolução e prognóstico da doença3.

A presença de cirurgiões-dentistas na equipe multidisciplinar de CP tem se mostrado muito importante, 
pois promove uma condição oral satisfatória com melhora do bem-estar e minimiza os fatores de risco 
presentes na boca do paciente, a fim de evitar o estabelecimento de um foco de infecção local e/ou sistêmico, 
priorizando o controle e alívio da dor.

Como membro da equipe, o cirurgião-dentista pode estabelecer o protocolo de tratamento odontológico 
ou programa de manutenção no momento da admissão do paciente nos cuidados paliativos, já que muitos 
pacientes apresentam problemas bucais prévios. Atua na prevenção e no diagnóstico das condições bucais 
prevalentes; identifica as afecções bucais; realiza limpeza e proteção das feridas orais; previne acidentes 
(deglutição de dentes com mobilidade, traumas decorrentes de mordidas na mucosa oral), elimina processos 
inflamatórios e infecciosos4; informa e capacita a equipe de enfermagem sobre a importância e a maneira 
adequada de realizar higiene oral de forma sistemática nos pacientes acamados. É muito importante que haja 
uma adequação saudável entre o meio bucal, por meio da eliminação de processos inflamatórios e infeccio-
sos agudos e crônicos, e uma orientação rigorosa da higiene oral de modo a manter a saúde oral, reduzir a 
irritação e o dano tecidual e promover mais conforto.

Com o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, de portadores de doenças crônicas e 
avanço do conhecimento científico, a especialidade de cuidados paliativos surge como um novo campo de 
atuação para o cirurgião dentista.
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Antioxidantes e o combate aos radicais livres

Em ambiente de homeostase, aproximadamente 95% a 98% do oxigênio absorvido pelo nosso 
organismo é reduzido por quatro elétrons, ou seja, recebe uma carga de íons de hidrogênio formando água ao 
final da cadeia respiratória1. Porém, os outros 2% a 5% do oxigênio são reduzidos por apenas uma molécula, 
recebendo apenas um elétron, produzindo intermediários altamente reativos, denominados Espécies Reativas 
de Oxigênio - ERO, que algumas vezes constituem os radicais livres. Forma-se, então, a primeira espécie 
tóxica reativa de oxigênio, o Superóxido.

A formação de radicais livres em nosso organismo é fundamental e inevitável, pois são decorrentes 
da respiração celular, produção de energia e processos de ataque a fungos, vírus e bactérias, uma vez que 
os radicais livres liberados pelos macrófagos e neutrófilos são as armas que temos contra estes invasores2.

O Superóxido é apenas a primeira manifestação de EROs, mas ele pode ser dismutado ou catalisado 
pela SOD (enzima superóxido dismutase), que é a enzima mais abundante em nosso organismo3, em peróxido 
de hidrogênio. A partir desta fase, várias outras espécies de EROs são produzidas em cadeia, incluindo o 
radical hidroxila e o oxigênio single.

Ocorre que nosso organismo possui um sistema eficiente interno de eliminação destes radicais livres 
através de antioxidantes enzimáticos, agindo invariavelmente associados à presença de minerais como 
selênio, ferro, cobre e manganês. O mais conhecido agente antioxidante enzimático é a SOD, que tem sido 
descrita desde 19684, quando foi descoberta. A forma que contém cobre e zinco, denominada de superóxido 
dismutase cobre-zinco dependente (CuZnSOD), é muito estável e parece estar presente em praticamente 
todas as células animais. Outras duas - catalase e glutationa peroxidase - são igualmente consideradas as 
principais defesas antioxidantes que atuam em nosso organismo.

Além destes, temos os complexos não enzimáticos que são encontrados nas organelas, mas em sua 
maioria são exógenos, ou seja, precisam ser ingeridos através da alimentação ou suplementação. Os princi-
pais são algumas vitaminas lipossolúveis (vitamina A, vitamina E, betacaroteno), vitaminas hidrossolúveis 
(vitamina C, vitaminas do complexo B), e os oligoelementos (zinco, cobre, selênio, magnésio, etc.), além 
dos bioflavonoides (derivados de plantas).

Estudos mostram que a aplicação da suplementação com vitaminas e outras substâncias reconhecida-
mente antioxidantes, em sua maioria, não encontram fortes evidências de redução de risco de doenças crônico 
degenerativas como câncer, doenças cardiovasculares ou catarata, mas, em alguns estudos específicos, como 
o Nurses Health Study, tiveram um bom desempenho na redução do risco de morte coronária ou infarto 
agudo, com suplementação de folato e vitamina B65.

Na maioria dos estudos, as evidências quanto à eficiência dos polifenois em associar-se com menor 
risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, morte por qualquer causa ou câncer são mais fortes do 
que a das vitaminas e oligoelementos. Mais de 100 mil indivíduos já participaram de estudos cuja conclusão 
não permite afirmar que as vitaminas devem ser suplementadas como forma de prevenção, mas pelo menos 
60 estudos já foram desenvolvidos utilizando polifenois6-9 com resultados favoráveis; porém, a novidade 
está na utilização dos polifenois a partir dos alimentos e não da suplementação.

Entre mitos e verdades, podemos imaginar que o consumo de alimentos frescos, variados e integrais, 
pode fornecer uma gama de nutrientes e substâncias bioativas que atuem na neutralização dos radicais livres 
e na prevenção do estresse oxidativo, sem termos a preocupação de buscar suplementos em cápsulas para 
manter uma boa qualidade de vida.
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PREVALÊNCIA
A doença pneumocócica é a causa número 1 de mortes 
evitáveis por vacinação, a maioria devida à pneumonia.1 
O S. pneumoniae é o agente da pneumonia adquirida na 
comunidade em cerca de 50% dos casos em adultos2

DESAFIO
A doença causada pelo S. pneumoniae é a maior causa  
de doença e morte em crianças e adultos no mundo.3

SEVERIDADE
O Streptococcus pneumoniae é o agente mais encontrado 
em pneumonia, inclusive em casos que necessitam de 
internação em unidade de terapia intensiva2

RISCOS
O risco de pneumonia pneumocócica aumenta com a idade4, 
possivelmente devido ao declínio do sistema imunológico5, bem 
como ao aumento das comorbidades relacionadas com a idade.6,7

IMPACTO SOCIAL
No ano de 2011, ocorreram 722.209 internações por 
pneumonia por todas as causas no Brasil, sendo 273.172 
internações nos maiores de 50 anos 8
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O miocárdio não compactado isolado (MNCI) é uma afecção 

congênita rara, resultante da interrupção da embriogênese 

normal do miocárdio, a qual leva à persistência de trabecu-

lações numerosas e profundas do endocárdio, comunicantes 

com a cavidade ventricular. Inicialmente descrita como uma 

entidade exclusiva da população pediátrica, vários casos de 

apresentação tardia ao longo da vida adulta foram descritos 

na literatura. Tem como manifestações clínicas principais: 

insuficiência cardíaca, eventos arrítmicos e episódios de 

tromboembolismo sistêmico. Relata-se o caso de um adulto 

jovem de 27 anos, cuja suspeita clínica foi estabelecida por 

ecocardiograma bidimensional, sendo o diagnóstico definitivo 

de não compactação isolada do miocárdio ventricular obtido 

por ressonância magnética cardíaca.
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Isolated noncompacted myocardium is a rare congenital disorder 

resulting from disruption of normal myocardial embryogenesis, 

leading to the persistence of numerous deep  trabeculations of the 

endocardium, communicating with the ventricular cavity. Initially 

described as a congenital pathology of the pediatric population, se-

veral cases of belated presentation during adulthood have been des-

cribed in literature. Its main clinical manifestations are heart failure, 

arrhythmic events and episodes of arterial thromboembolism. We 

report the case of a young adult man of 27-year-old, whose clinical 

suspicion was established by two-dimensional echocardiography, 

and the definitive diagnosis of isolated noncompaction of ventricular 

myocardium obtained by cardiac magnetic resonance imaging.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3 Supl A):11-13
RSCESP (72594)-2061

isolated nonCompaCted left VentriCular myoCardium: 
Case report

Descriptors: cardiomyopathy, congenital abnormalities, 
hypertrophic, magnetic resonance imagin.

Descritores: anormalidades congênitas, cardiomiopatia 
hipertrófica, imagem por ressonância magnética.
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Descrito inicialmente por meio de necropsia, em 1932, 
o miocárdio não compactado isolado (MNCI) é uma 
cardiopatia congênita rara, marcada por uma anorma-

lidade da morfogênese endomiocárdica devido a uma parada 
da compactação das suas fibras1.

Caracteriza-se pela presença de trabéculas numerosas 
e proeminentes com recessos intertrabeculares que penetram 
profundamente através do miocárdio ventricular, formando uma 
rede frouxa de fibras musculares entrelaçadas2-4.

Sua história natural ainda não está bem estabelecida. Os 
pacientes podem permanecer assintomáticos durante toda a vida 
ou evoluir com deterioração progressiva da função cardíaca. 
As três manifestações clínicas mais frequentes são: eventos 
embólicos sistêmicos, arritmias ventriculares e insuficiência 
cardíaca5,6.

Caso ClíniCo

Homem, 27 anos, casado, caucasiano, agente de ende-
mias, referenciado ao nosso serviço para elucidação diagnóstica 
e compensação clínica. Relatava “fraqueza e cansaço progres-
sivos há 2 meses”. Inicialmente, dispneia aos grandes esforços, 
depois em repouso, associada à ortopneia, dispneia paroxística 
noturna e perda não intencional de 8 kg. Genitores hipertensos 
e dislipidêmicos, sem história familiar de morte súbita.

À admissão, dispneico a médios esforços, sem sinais de 
baixo débito cardíaco ou congestão pulmonar e sistêmica; 80 
bpm, 102/62 mmHg. Exame neurológico sem alterações. ECG 
12 derivações em repouso: ritmo sinusal, 80 bpm, sobrecarga de 
câmaras esquerdas, hemibloqueio anterior esquerdo e alteração 
inespecífica da repolarização ventricular. LDL-c: 171 mg/dL, 
HDL-c: 38 mg/dL, colesterol total: 243 mg/dL, triglicérides: 
140 mg/dL. Sorologia negativa para tripanossomíase ameri-
cana. Radiograma torácico: índice cardiotorácico aumentado, 
opacidade peri-hilar direita, incisura do lobo ázigos visível.

Ecodopplercardiograma transtorácico de repouso 
(Figura 1): aumento de câmaras esquerdas, com grave disfun-
ção sistólica biventricular; padrão diastólico restritivo; discreta 
hipertensão pulmonar; ausência de alterações orovalvares, 
derrame pericárdico ou trombos intracavitários; trabéculas 
em ápice de ventrículo esquerdo (VE), sugestivas de MNCI.

Ressonância magnética cardíaca (RMC) (Figuras 2 e 3): 
importante dilatação das câmaras esquerdas; excesso de trabe-
culações em segmentos médio-apicais de parede ínfero-septal, 
inferior e lateral de VE, com relação miocárdio não 
compactado/compactado > 2,3; discreto realce tardio endocár-
dico de acometimento difuso, com predominância em paredes 
ântero-septal, ínfero-septal , lateral e em ápex, compatível com 
fibrose; grave disfunção sistólica biventricular.

Teste cardiopulmonar: esteira, protocolo rampa, 
13’45’’, VO2 máx 28,47 mL/Kg/min (8,13 MET), VE/VCO2 
slope 27,74, DP máx 18.190 mmHg.bpm, fraca aptidão 
cardiorrespiratória (AHA).

Otimizou-se o tratamento da insuficiência cardíaca 
(carvedilol, enalapril, espironolactona, furosemida, digoxina). 

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico em plano apical quatro câma-
ras, evidenciando aumento das cavidades e trabéculas em ápice de VE.

Figura 2. Ressonância magnética cardíaca evidenciando excesso de 
trabeculações em segmentos médio-apicais de parede ínfero-septal, 
inferior e lateral do ventrículo esquerdo.

Acrescentaram-se estatina e varfarina sódica. Evolução 
intra-hospitalar satisfatória. Alta em duas semanas, após com-
pensação clínica.

Solicitou-se triagem por meio de ecocardiografia dos 
parentes de 1º grau.

Doze meses após, encontra-se assintomático, em regular 
acompanhamento ambulatorial.
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4. envolvimento especialmente das regiões lateral 
média, inferior média ou apical do VE. O MNCI 
é diagnosticado quando três desses critérios estão 
presentes.

Embora a ecococardiografia seja o padrão-ouro para o 
diagnóstico de MNCI, a RMC possui grande potencial, espe-
cialmente em pacientes que não obtiveram boa janela ecocar-
diográfica7. Ademais, tem a vantagem de identificar déficits de 
perfusão subendocárdica, como no presente caso (Figura 3).

O tratamento depende da apresentação clínica. A insu-
ficiência cardíaca deve ser tratada de forma semelhante à de 
outras causas. Indica-se anticoagulação para todos os pacientes, 
independentemente da identificação de trombo intracardíaco1-4. 
No presente caso, o paciente recebeu esquema para disfunção 
ventricular sistólica e cumarínico.

Os esportes competitivos são proscritos e as mulheres 
devem evitar a gravidez. Devido à possibilidade de recorrência 
familiar descrita na literatura (18%), torna-se necessário realizar 
triagem por meio de estudo ecocardiográfico em parentes de 
1º grau1-4, o que aconteceu no caso relatado.

O prognóstico é extremamente variável, desde casos 
em que o paciente permanece assintomático durante toda a 
vida até casos de rápida deterioração da função cardíaca, com 
óbito precoce6.

ConClusÃo

Este caso demonstra a importância dos métodos 
atualmente disponíveis para o diagnóstico desta rara e 
subdiagnosticada entidade, a qual deve sempre ser pesquisada 
em pacientes com achados de insuficiência cardíaca, arritmias 
ventriculares e embolizações arteriais sistêmicas.
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Figura 3. Ressonância magnética cardíaca evidenciando discreto 
realce tardio endocárdico de acometimento difuso (setas amarelas), 
com predominância em paredes ântero-septal, ínfero-septal, lateral e 
em ápice, compatível com fibrose.

disCussÃo

O MNCI é uma cardiomiopatia genética na qual 
ocorre uma anormalidade da morfogênese endomiocárdica 
devido a uma parada da compactação das fibras miocárdicas. 
Caracteriza-se pela presença de trabéculas numerosas e 
proeminentes com recessos intertrabeculares que penetram 
profundamente através do miocárdio ventricular, formando 
uma frouxa rede de fibras musculares entrelaçadas2-6.

As suas primeiras descrições estavam associadas a 
outras cardiopatias congênitas, com predomínio da atresia 
pulmonar e da obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo 
com integridade do septo interventricular1. Seu achado isola-
do, como no caso descrito, é bastante raro, tendo prevalência 
estimada em torno de 0,05% na população geral, com compro-
metimento isolado do VE em 59% dos pacientes e biventricular 
em 41%7. Apresenta-se nas formas esporádica e familiar, 
sendo que apenas nesta foram descritos genes relacionados à 
enfermidade2-4.

A história natural da doença ainda não está bem estabe-
lecida. Os pacientes podem permanecer assintomáticos durante 
toda a vida ou evoluir com deterioração progressiva da função 
cardíaca. As três manifestações clínicas mais frequentes são:

1. embolização sistêmica, decorrentes de trombos nos 
átrios ou nos recessos intertrabeculares;

2. arritmias ventriculares e
3. insuficiência cardíaca sistólica e diastólica5,6.
A ecodopplercardiografia é o exame complementar mais 

importante no diagnóstico do MNCI. Os critérios5-7 usados são 
os seguintes:

1. ausência de anormalidades cardíacas, assim como 
valvares e coronarianas;

2. proeminentes e numerosas trabéculas com recessos 
intertrabeculares profundos e razão de espessamento 
entre as camadas compactada e não compactada > 2;

3. identificação de fluxo sanguíneo diretamente 
da cavidade do ventrículo dentro dos recessos 
intertrabeculares;
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Introdução: Pacientes soropositivos tratados com antirretrovirais 

(ARV) apresentam alterações do perfil lipídico. Polimorfismos das 

apolipoproteínas A5 (-1131T/C) e E estão associados à dislipidemia, 

ocasionando aumento dos triglicerídios e resistência aos hipoli-

pemiantes. Objetivo: Avaliar os efeitos da infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) e dos polimorfismos das apos A5 e 

E sobre o perfil lipídico em pacientes ambulatoriais infectados, pré e 

pós-uso de ARV. Método: Estudo de coorte, observacional, prospec-

tivo, analítico, com grupo controle, realizado entre agosto de 2008 e 

dezembro de 2011. Incluídos, do diagnóstico de VIH aos dias atuais, 

89 pacientes de ambos os sexos, faixa etária entre 12 anos e 68 anos, 

sob uso ou não de terapia antirretroviral altamente ativa (HAART), 

atendidos no ambulatório de Cardiologia Preventiva-VIH do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (Huap), UFF. Resultados: Dentre os 

parâmetros bioquímicos, a elevação dos triglicerídios relacionada à 

infecção pelo VIH e à HAART foi a mais evidente durante o estudo. 

Considerando o polimorfismo da apoA5, 22,4% (n = 20) dos pacientes 

analisados apresentaram o alelo C no seu genótipo, em comparação 

com 4,5% (n = 9) do grupo controle de soronegativos. Não houve 

diferenças significativas entre os perfis metabólicos de VIH+ que 

continham ou não o alelo C. Conclusão: Não houve diferença entre 

VIH+ carreadores do alelo C em relação àqueles não carreadores 

quanto à necessidade de substituir a HAART devido à dislipidemia 

resistente aos hipolipemiantes. Os papéis inflamatório e aterogênico 

da infecção pelo VIH sobrepõem-se ou têm efeito maior do que o 

polimorfismo -1131T/C da apoA5 no desenvolvimento de distúrbios 

metabólicos.

lorena Dos santos Marreto riMolo1, carlos augusto carDozo De Faria1, georgina severo ribeiro1

polimorfismos das apoe e apoa5: efeitos no perfil lipídiCo de 
paCientes amBulatoriais soropositiVos
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Introduction: HIV - positive patients treated with antiretroviral 

(ARV) drugs have changes on lipid profile. Apolipoproteins A5 

(-1131TC) and E polymorphisms are associated with dyslipidemia, 

causing increased triglycerides and resistance to lipid-lowering drugs. 

Objective: Evaluate the effects of human immunodeficiency virus 

(HIV) infection and apoA5 and apoE polymorphisms on the lipid pro-

file of infected outpatients, pre and post-use of ARV. Method: Cohort, 

observational, prospective, analytical study, with control group, 

between August 2008 and December 2011. Since the HIV diagnosis 

to the present day, 89 patients of both sexes were included, aged 

between 12 years and 68 years, under use or nonuse of highly active 

antiretroviral therapy (HAART), all of them attended at Preventive 

Cardiology Clinic-HIV Antônio Pedro University Hospital (Huap), 

UFF. Results: Among the biochemical parameters, the elevation of 

triglycerides related to HIV infection and to HAART was the most evi-

dent during the study. Considering the apoA5 polymorphism, 22.4% (n 

= 20) of the patients examined presented the C allele in their genotype, 

compared to 4.5% (n = 9) of the seronegative control group. There 

were no significant differences between the HIV metabolic profiles 

that contained the C allele or not. Conclusion: There was no difference 

between HIV+ C allele carriers in relation to non-carriers on the need 

to replace the HAART due to lipid-lowering resistance dyslipidemia. 

The inflammatory and atherogenic roles of HIV infection overlap or 

have greater effect than the ApoA5 -1131T/C polymorphism in the 

development of metabolic disorders.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3 Supl A):14-20
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apoe and apoa5 polymorphism: effeCts on the lipid profile 
of amBulatory seropositiVe patients

Descriptors: acquired immunodeficiency syndrome, antiretroviral 
therapy highly active, apolipoproteins, HIV, lipids, polymorphism 
genetc.

Descritores: apolipoproteínas, HIV, lipídeos, polimorfismo genético, 
síndrome de imunodeficiência adquirida, terapia antirretroviral de 
alta atividade.
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A epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida 
(SIDA) foi descrita em 1981, nos EUA, e desde o sur-
gimento dos primeiros casos observaram-se alterações 

importantes nas características demográficas e epidemiológicas 
da doença. Em função de seu caráter pandêmico e de sua 
gravidade, a doença representa um dos maiores problemas de 
saúde da última década1.

Para muitos dos pacientes contaminados pelo vírus da 
imunodeficiência humana (VIH), a infecção tem-se tornado 
crônica, requerendo estratégias de manejo a longo prazo e 
maior cuidado na prevenção de outras afecções, a fim de 
controlar a morbimortalidade nessa população já exposta 
a processos crônico-degenerativos, como a aterosclerose, 
não manifesta anteriormente em decorrência da mortalidade 
precoce ocasionada pelo vírus1.

Sabe-se que os mecanismos que induzem aterogêne-
se envolvem inflamação, mudanças metabólicas e lipídicas 
adversas, injúria vascular e disfunção, constituindo mediadores 
importantes de risco de doença cardiovascular (DCV) para 
soropositivos, quer sejam relacionados ao VIH, a fatores 
genéticos ou à utilização de antirretrovirais (ARV), vista 
como uma terapia que modifica claramente os parâmetros 
metabólicos, acarretando, também, aumento da resistência 
insulínica e dislipidemia2.

Considera-se ainda que a genética pode ser responsável 
pela variabilidade do aparecimento de anormalidades metabólicas, 
particularmente sobre o perfil lipídico na resposta ao tratamento 
com hipolipemiantes, e também por efeitos colaterais de deter-
minados medicamentos (farmacogenômica)2. Por esses motivos, 
nosso grupo (Gisca, RJ) tem estudado alterações lipídicas nos 
pacientes soropositivos, avaliando o polimorfismo genético liga-
do às apolipoproteínas apoA5 e apoE, o que tem identificado a 
necessidade de estudar, em nosso meio, o impacto desses alelos.

De acordo com Ribalta et al.3, a hiperlipidemia - de 
modo mais importante, a hipertrigliciridemia - em soropositivos 
é altamente influenciada pela variabilidade genética, e, entre os 
genes candidatos, a apoA5 tem emergido como o mais potente 
modulador do metabolismo dos triglicerídios (TGL)4. Um 
outro estudo5, publicado pelo Instituto de Recerca em Ciências 
da Saúde do Hospital Universitário de San Juan de Reus, em 
Reus, na Espanha, analisou modificações lipídicas exclusivas 
em pacientes VIH+ com respeito à estratégia de tratamento e 
ao genótipo da apoA5. Chegou-se à conclusão de que a varia-
bilidade genética dessa apolipoproteína predispõe pacientes 
VIH+ à dislipidemia grave.

Considerando a apoE, resultados de um estudo rea-
lizado pelo serviço de doenças infecciosas do Instituto de 
Microbiologia do Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça, 
revelaram que a variação alélica dessa apolipoproteína contri-
buiu para um perfil lipídico desfavorável em soropositivos e, 
também, que a interação de genótipos e HAART pode induzir 
dislipidemia importante6.

Assim sendo, os objetivos deste estudo foram as ava-
liações dos efeitos da infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (VIH) e dos polimorfismos das apos A5 e E sobre o 
perfil lipídico em pacientes ambulatoriais infectados, pré e 
pós-uso de ARV.

método

Estudo de coorte, observacional, prospectivo, ana-
lítico, com grupo controle, envolvendo conhecimentos na 
área de epidemiologia clínica, biologia molecular e genética, 
realizado no ambulatório de Cardiologia Preventiva-VIH, na 
Coordenação de SIDA do Hospital Universitário Antônio Pedro 
(Huap), Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina 
Clínica, Disciplina de Cardiologia (Projeto Gisca, RJ), em 
Niterói, RJ. A pesquisa, de curto prazo, realizou-se no período 
entre agosto de 2008 e dezembro de 2011, com avaliação e 
acompanhamento dos pacientes. Foram encaminhados todos 
os doentes laboratoriais infectados pelo VIH, de ambos os 
sexos, com faixa etária compreendida entre 12 anos e 69 anos, 
sob uso ou não de HAART, todos atendidos no ambulatório 
de Cardiologia Preventiva-VIH do Huap. Entretanto, apenas 
89 pacientes apresentaram os critérios de inclusão necessários 
para participar do estudo.

Dos pacientes incluídos na pesquisa, o preenchimento 
completo das fichas de dados ocorreu em 89 pacientes, con-
forme supracitado, tendo constituído o nosso banco de dados, 
assim distribuído: 40 pacientes sob uso de inibidores de pro-
tease (IP) + inibidores da transcriptase reversa análogos do 
nucleosídeo (ITRN); 31 pacientes sob ITRN + inibidores da 
transcriptase reversa não análogos do nucleosídeo (ITRNN); 
10 pacientes sob IP + ITRN + ITRNN; 4 pacientes sob inibidor 
da integrase + IP + ITRN; 4 pacientes sem uso de qualquer 
medicação ARV. Como grupo controle, foram avaliados 110 
pacientes não portadores do VIH, pertencentes ao banco de 
sangue do Huap, somente para fins de abordagem genética da 
apoA5, pareados aos soropositivos por idade, sexo e ambiente 
socioeconômico. Esse grupo foi avaliado apenas para fins de 
abordagem genética da apoA5, já que o foco principal esteve 
baseado nos efeitos da HAART, e essa terapia não poderia ser 
administrada a VIH-, fato esse que não seria considerado um 
princípio ético.

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa, da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), sob os números CEP CMM/HUAP nº 060/09 e CAAE 
nº 0044.0.258.000-09.

O Termo de Consentimento Informado, Livre e 
Esclarecido foi assinado por todos os pacientes, após leitura, 
conforme orientações de procedimentos éticos para pesquisas 
genéticas, baseados na experiência islandesa com a deCODE 
genetics na criação do Banco de Dados de Assistência Médica 
Islandesa (IHD)7.

Critérios de inclusão: homens e mulheres VIH+; 
soropositivos que nunca apresentaram manifestações da doença, 
como também aqueles com registro prévio de infecções oportu-
nistas ou algum outro sintoma da síndrome; pacientes em acom-
panhamento ambulatorial no serviço de Infectologia do Huap; 
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pacientes com confirmação sorológica de VIH+ por meio de dois 
testes enzyme linked immuno sorbent assay (Elisa) e um diag-
nóstico laboratorial por imunofluorescência, além da realização 
de exames de carga viral (CV), relação CD4/CD8 e assinatura 
do Termo de Consentimento Informado, Livre e Esclarecido.

Critérios de exclusão: pacientes que não retornaram às 
consultas ambulatoriais e que não assinaram o Termo de Con-
sentimento Informado, Livre e Esclarecido; aqueles < 21 anos 
sem autorização do responsável por escrito; soropositivos com 
diagnóstico de doença cardiovascular, diabetes melito (DM) 
e nefropatia antes do diagnóstico de VIH+, ou com história 
prévia de revascularização miocárdica.

Os pacientes incluídos foram acompanhados - por meio 
da anotação em fichas com questionário padronizado - em re-
lação à sua evolução quanto à verificação da pressão arterial, 
circunferência abdominal (CA), ao perfil lipídico, à glicemia 
de jejum, ao teste oral de tolerância à glicose (TOTG), à carga 
viral, à relação CD4/CD8, à análise de polimorfismos da 
apoE e da apoA5 e às condutas farmacológicas (prescrição de 
hipolipemiantes, anti-hipertensivos e hipoglicemiantes) e não 
farmacológicas adotadas durante todo o período de seguimento.

Os exames de laboratório (lipidograma, glicemia de 
jejum e TOTG) foram considerados no momento do diagnóstico 
da infecção pelo VIH (antes do início da terapia ARV), por 
meio de consulta aos prontuários dos pacientes. A partir daí, a 
cada seis meses, no seguimento do estudo.

Os soropositivos também foram submetidos à realização 
de ecocardiograma transtorácico.

Critérios de definição de fatores de risco clássicos: 
Tabagismo: referido pelos pacientes, de acordo com as se-
guintes categorias: tabagistas eventuais e tabagistas atuais; 
ex-tabagistas; não tabagistas e fumantes passivos8. Hipertensão 
arterial sistêmica (HAS): considerada quando os pacientes 
apresentavam pressão arterial (PA) sistólica 140 mmHg ou 
PA diastólica 90 mmHg nas consultas ambulatoriais, validada 
por medidas repetidas, em condições ideais, em pelo menos 
três ocasiões, ou relatassem uso de anti-hipertensivos até a 
data da admissão no ambulatório de Cardiologia-Preventiva 
VIH9. DM: definido em pacientes que apresentavam glicemia 
de jejum 126 mg/dl ou uso prévio de hipoglicemiante oral ou 
insulina10. História familiar de doença arterial coronariana 
(DAC) em parentes de 1º grau: considerada quando relatado 
diagnóstico médico de uma ou mais das seguintes condições 
clínicas: DAC (angina pectoris, infarto do miocárdio), angio-
plastia coronariana ou cirurgia de revascularização, ou morte 
precoce, presumivelmente cardiovascular, em avós, tios, pais, 
irmãos ou filhos, sendo homem com menos de 55 anos e mulher 
com menos de 65 anos.

Extração do DNA
As amostras de sangue para extração de DNA foram 

colhidas em tubos de 4 ml, com o anticoagulante etile-
no diaminotetra-acetato (EDTA), e os DNAs, extraídos pelo 
método de sedimentação salina. Todas as amostras foram 

submetidas à técnica de polymerase chain reaction (PCR) e 
restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) para 
identificação de seus respectivos polimorfismos da apoE e 
apoA5 no laboratório de Biologia Molecular do Departamento 
de Patologia Clínica do Huap, UFF.

Análise do polimorfismo da apoA5
O polimorfismo -1131T-C no gene da apo A5, 

localizado no cromossomo 11q23, foi avaliado pelo método 
PCR-RFLP. A região de interesse do DNA foi amplificada por 
PCR5. O genótipo, cujo rs é o 662799, foi determinado pelo 
tratamento do amplicon de 188 bp, com a enzima de restrição 
Mse I, que revelou, no gel de agarose a 2%, o seguinte padrão: 
fragmentos de 165 bp e 23 bp para o genótipo TT; 165 bp, 188 
bp e 23 bp para o heterozigoto TC, e um único produto de 188 
bp para o homozigoto CC (Figura 1).

Figura 1. Gel representativo da reação de PCR para identificação do 
polimorfismo da apoA5.

Análise do polimorfismo da apoE
Iniciado pela amplificação da PCR, foi avaliada por 

meio de eletroforese em gel de agarose a 2% com brometo de 
etídio, o que evidenciou a presença de um amplicon contendo 
220 bp, usando-se como referência um marcador de 100 bp11. 
A amplificação consistiu de um ciclo de desnaturação a 94°C 
por cinco minutos, seguido por 35 ciclos de um minuto a 95°C 
(desnaturação), um minuto a 62°C (anelamento) e um minuto 
a 72°C (extensão), finalizada no termociclador Techne da 
Progene. (Figura 2). Ao curso das análises dos polimorfismos 
do gene da apoE, a reação de amplificação perdeu sua eficácia, 
comparando tais resultados com os da população em geral, de 
acordo com os dados disponíveis na literatura.

Figura 2. Gel representativo da reação de RFLP do polimorfismo 
da apoE.
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Análise Estatística
Para a montagem do banco de dados e da análise estatística, 

que foi realizada por etapas complementares entre si, foi utilizado o 
programa STATA 9.1, enquanto a frequência genotípica e alélica, 
como também o equilíbrio de Hardy-Weinberg, foram avaliados 
com o auxílio do programa Genepop on the web. Teste t de Stu-
dent: média de duas variáveis dependentes, se a variável contínua 
tivesse distribuição normal ou maior que 50 observações. Se a 
variável dependente fosse não normal, e os tamanhos amostrais 
fossem pequenos (menor que 50 observações), era aplicado teste 
de Wilcoxon, quando a variável independente apresentasse duas 
categorias, ou Kruskal-Wallis, quando a variável independente 
apresentasse mais de duas categorias. Nos casos de variável 
dependente nominal e variável independente categórica, era 
usado teste qui-quadrado, para ver a associação entre duas vari-
áveis categóricas, se pelo menos 80% das frequências esperadas 
excedessem cinco e todas as frequências esperadas excedessem 
um, senão usava-se Teste de Fisher, se as frequências esperadas 
fossem menores que cinco, e o número de observações, menor que 
30. Se fosse variável independente ordinal, utilizava-se Teste de 
Wilcoxon, como descrito anteriormente.

resultados

Dos 89 pacientes portadores do VIH, a média de idade era 
de 45,6 anos, desvio-padrão (DP) de 14,7. A prevalência do sexo 
feminino, com média de idade de 44 anos, era de 38,2% (n = 34), 
com DP de 15,8. A prevalência do sexo masculino, com média 
de idade de 46,6 anos, era de 61,8% (n = 55), com DP de 14,1.

Analisando os fatores de risco cardiovascular clássicos e 
comorbidades cardiológicas, o achado predominante foi hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), correspondendo a 31,82% (n = 28). O 
tabagismo e a história familiar positiva para DAC, que se igualaram 
na prevalência de 13,4% (n = 12) dos soropositivos, vieram em sequ-
ência. A prevalência de DM foi de 9% (n = 8). Já os pacientes com 
alterações segmentares e hipertrofia ventricular esquerda (HVE) ao 
ecocardiograma evidenciaram valores similares de 4,4% (n = 4).

Relação entre HAART, dislipidemia e alterações metabólicas
Considerando o uso de ARV e as alterações metabólicas 

relacionadas, as associações mais relevantes foram aquelas com 
maior número de pacientes. As demais contavam com menor 
número de usuários, não tendo sido possível a sua análise.

Correspondendo a 28% (n = 25), o Grupo 1 - zidovudina 
(ITRN) + lamivudina (ITRN) + efavirenz (ITRNN) - foi com-
posto pelo maior número de integrantes, cujos distúrbios mais 
evidentes foram: ↑ colesterol total (CT) e ↑ triglicerídios (TGL), 
além de ↑ col-HDL (em menor proporção), em 54,1% (n = 13) 
dos que utilizavam tal regime. Outra associação - lamivudina + 
tenofovir (ITRN) + ritonavir (IP) + atazanavir (IP) - formou o 
Grupo 2, correspondendo a 11,2% (n = 10) dos soropositivos, 
tendo acarretado aumento da glicemia de jejum, ↑ TGL, col-HDL 
↑ ou ↓, em 40% (n = 4) desse subgrupo. O Grupo 3 - lamivudina 
+ lopinavir (IP) + ritonavir + tenofovir - correspondeu a 7,8% 
(n = 7) dos soropositivos do estudo, ocasionou um aumento 

significativo de TGL em 71,4% (n = 5) desse subgrupo. O Grupo 
4 - tenofovir + lamivudina + lopinavir + ritonavir + efavirenz - foi 
uma combinação utilizada por 4,4% (n = 4) dos pacientes, tendo 
sido verificados aumentos de CT e TGL em 75% (n = 3) desse 
subgrupo. Com o mesmo percentual acima, 4,4% (n = 4) dos 
pacientes utilizavam a associação entre tenofovir + lamivudina+ 
lopinavir + ritonavir + zidovudina (Grupo 5), ocasionando ↑ 
CT e TGL, também em 75% (n = 3) dos usuários desse regime. 
Com relação àqueles sem relato de utilização de HAART, 4,4% 
(n = 4), as alterações estiveram relacionadas com aumento de 
col-HDL, glicemia de jejum e col-LDL.

Anormalidades metabólicas e momentos da infecção
Quanto aos níveis glicêmicos, 16,8% (n = 15) dos pacientes 

apresentaram intolerância à glicose, enquanto 9% manifestaram 
DM. Um total de 32,5% (n = 29) apresentou colesterol total > 200 
mg/dl, sendo que dez deles cursaram com ↑ do CT no momento 
do diagnóstico da infecção, anteriormente à HAART. Somente 
15,7% (n = 14) dos soropositivos do estudo receberam prescrição 
de estatina para reduzir os seus níveis, sendo de 57,1% (n = 8) 
a taxa daqueles que tiveram seus valores reduzidos, enquanto 
42,8% (n = 6) não atingiram as metas preconizadas de CT, tendo 
sido necessário substituir a medicação HAART para cinco deles, 
enquanto para um único paciente houve necessidade de intensificar 
as modificações do estilo de vida. Com referência aos triglicerídios, 
cuja curva de ascensão foi a mais evidente ao longo do estudo e de 
importância estatística (p 0,002), a dosagem > 150 mg/dl abrangeu 
77,5% (n = 69) dos soropositivos, dos quais 47 cursaram com ↑ 
TGL no momento do diagnóstico da infecção. A apenas 15,7% 
(n = 14) dos pacientes tornou-se necessária a prescrição do fibrato 
para diminuir os níveis de TGL, sendo que 50% (n =7) desses 
responderam de modo favorável ao medicamento, enquanto que a 
50% (n =7) daqueles que utilizavam o fibrato foi preciso substituir 
a medicação HAART. Os valores dos outros parâmetros lipídicos 
não se mostraram estatisticamente significantes, sendo descritos, 
juntamente com aqueles supracitados, na Tabela 1.

Polimorfismo -1131T/C da apoA5 comparado com o grupo 
controle

Da população de 89 VIH+, a amplificação do DNA não 
ocorreu em sete pacientes, impossibilitando, assim, a análise 
dos seus genótipos. A frequência do alelo C no genótipo dos 
soropositivos analisados foi de 12,2% (n = 20), conforme 
apresentação da Tabela 2, dentre os quais apenas um deles não 
fazia uso de ARV. O alelo T registrou frequência de 87,8%. O 
genótipo predominante foi o TT, em 69,6% (n = 62) dos casos. 
O TC esteve presente em 22,4% (n = 20) dos VIH+. Não foram 
observados homozigotos CC. Comparando com o grupo con-
trole de soronegativos, apenas 4,5% (n = 9) desses revelaram 
o alelo C (p 0,002), sendo n = 1 para homozigoto CC (0,9%) 
e n = 8 para o heterozigoto TC (7,27%). Desse grupo, 95,5% 
evidenciou o alelo T, e o genótipo TT esteve presente em 101 
(n = 91,8%) do grupo controle. A distribuição alélica estava 
de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg.
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Tabela 1. Análise dos valores médios e desvio-padrão das anormalidades metabólicas associadas ao VIH e à sua terapêutica.

Inicial 06 meses 01 ano Atual p valor

Glicose (mg/dl) 92,4/ ± 21,3 92,5/ ± 24,1 94,1/ ± 28,3 93,8/ ± 22,6 0,850

CT (mg/dl) 187.7/ ± 44,9 198.6/ ± 60 199.6/ ± 50,5 196.1/ ± 52,1 0,020

Col-LDL (mg/dl) 106.6/ ± 36,3 116/ ± 45,5 115.4/ ± 40,3 115/ ± 40,2 0,170

Col-HDL (mg/dl) 42,4/ ± 12 44,5/ ± 11,5 41,3/ ± 11,5 44,5/ ± 13 0,380

TGL (mg/dl) 190.9/ ± 142,7 186/ ± 121,1 231.7/ ± 208 230.8/ ± 185,2 0,002

TOTG (mg/dl) 115/ ± 65,1 113.1/ ± 49 115.7/ ± 53 113/ ± 52,2 0,670
CT: Colesterol total; Col-LDL: Low density lipoprotein; Col-HDL: High density lipoprotein; TGL: Triglicerídios; TOTG: Teste oral de 
tolerância à glicose.

Tabela 2. Distribuição do polimorfismo -1131T/C em 
VIH+ comparado com o grupo controle de VIH-.

apoA5 -1131T-C

Frequência do alelo VIH+ VIH- p valor

alelo T 87,8% 95,5% 0,060

alelo C 12,2% 4,5% 0,002

Genótipo (%)

TT
69,6% 

(n = 62)
91,8% 

(n = 101)
0,001

TC
22,4% 

(n = 20)
7,27% 
(n = 8)

0,010

CC 0
0,9% 

(n = 1)
0,320

apoA5: Apolipoproteína A5; VIH: Vírus da Imunodeficiência 
Adquirida.

disCussÃo

O esquema HAART ora vigente para tratamento dos 
VIH+ vem-lhes permitindo uma vida mais saudável e mais longa, 
porém, os efeitos conhecidos da HAART sobre o perfil lipídico 
têm provocado uma série de questionamentos sobre a variação 
de tais efeitos dentre as diferentes classes de ARV12. No Gisca, 
RJ, o grupo sob uso da medicação supracitada manifestou alte-
rações do perfil lipídico, com aumento de TGL, CT, e em menor 
proporção, col-LDL, TOTG, col-HDL em 52% (n = 13) deles, 
como também diminuição desse último parâmetro.

Também foi demonstrada associação significativa 
entre a infecção pelo vírus e o risco de síndrome coronariana 
aguda2, confirmada em nosso trabalho pela presença de HAS 
em 31,4% dos soropositivos após o diagnóstico da infecção 
pelo VIH. Outro fator de risco encontrado no Gisca, RJ, foi 
o DM, diagnosticado em 9% dos nossos pacientes, também 
após a detecção do VIH, e 4,4% (n = 4) deles evoluíram com 
cardiopatia isquêmica e lesão aterosclerótica grave.

Um estudo13 mostrou que o VIH constitui, por si só, um 
fator de risco independente para aterosclerose subclínica (fator 
inflamatório), sendo a magnitude do seu efeito semelhante 
à de fatores conhecidos, tais como tabagismo e diabetes. 
Analisando-se os 4,4% pacientes do Gisca, RJ, - pacientes 
VIH+, sem história de tratamento com HAART - em dois 
deles houve aumento da glicemia de jejum, do col-LDL (de 
modo significativo), não obtendo resposta com a estatina, tendo 
sido necessário modificar substancialmente o estilo de vida. 
Além disso, se levarmos em consideração que boa parte dos 
nossos pacientes já apresentava alterações do perfil lipídico 
antes do início da prescrição da HAART (n = 10-↑ CT; n = 
22- ↑ col-LDL; n = 43- ↓ col-HDL; n = 47- ↓ TGL), sugere-se 
o papel aterogênico do vírus/VIH, apenas intensificado pela 
medicação antirretroviral.

Da mesma forma que a monitorização regular dos lipí-
dios antes e após o início da HAART, outros fatores de risco 
modificáveis para DAC (como hipertensão arterial sistêmica, 

Não houve diferenças significativas entre os parâmetros 
bioquímicos dos dois genótipos (TT X TC), dentre os VIH+.

Polimorfismo da apoE
Do conjunto de 89 VIH+, a amplificação do DNA 

não ocorreu em 14 pacientes, impossibilitando a análise des-
ses genótipos. Houve predominância do E3E3, com 49,4% 
(n = 44), seguido de: E3E4, com 22,4% (n = 20); E2E3, com 
9% (n = 8); E4E4, com 2,2% (n = 2), e E2E4, com 1,1% (n = 1). 
Comparando com a população em geral (que inclui VIH-), o 
padrão de frequência alélica supracitado foi similar, ou seja, 
o E3E3 também predominou, seguido do E3E4. De modo 
semelhante à população em geral, as alterações metabólicas 
foram visualizadas nos genes contendo os alelos E2 e E4.

Não houve registro de óbito dentre o grupo de pacientes 
soropositivos, durante o estudo. Apenas um único paciente evoluiu 
com desfecho de síndrome coronariana aguda durante o estudo.
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diabetes melito e tabagismo) devem ser avaliados13. Neste 
nosso estudo, a prevalência de HAS foi de 31,4%, abrangendo 
uma população na faixa etária entre 41 anos e 69 anos, similar 
à população em geral. O mesmo aconteceu com o DM, cuja 
prevalência de 9% aproximou-se da taxa da população em 
geral. á em relação ao tabagismo, a prevalência no Gisca, RJ, 
foi de 13,4%, na faixa etária entre 35 anos e 69 anos, sendo bem 
menor do que na população em geral, provavelmente devida 
ao fato de os soropositivos terem sido acompanhados de um 
modo mais regular e incentivados de forma mais intensa ao 
abandono do tabaco14.

Ao se considerar o polimorfismo da apoA5, resulta-
dos da pesquisa realizada por Ribalta et al.3 demonstraram 
que a hiperlipidemia apresentada pelos soropositivos - mais 
especificamente, a hipertrigliciridemia relacionada ao tratamen-
to com a classe de IP - parece ser exacerbada em pacientes cujo 
genótipo é carreador do raro alelo C, corroborando achados de 
outros estudos6,15-18. No Gisca, RJ, o número de pacientes que 
apresentavam esse alelo era de 22,4%, em comparação com 
o grupo controle de soronegativos, cujo percentual carreador 
dessa forma heterozigótica foi de 7,27%. Foi verificado o 
aumento dos parâmetros metabólicos, independentemente da 
classe de medicamento ou variação alélica da apoA5.

Em relação ao polimorfismo da apoE, alelos apo E2 e 
apoE4 estão ligados à dislipidemia e eventos cardiovascula-
res na população em geral19. Esse estudo revelou ainda que a 
homozigose da forma alélica da apoE E4 acelera a progressão 
da SIDA, com maior susceptibilidade a infecções oportunistas. 
No Gisca, RJ, o genótipo predominante na população de VIH+ 
também foi o E3E3, com 49,4% dos pacientes, seguido do 
E3E4, com 22,4% do contingente de soropositivos. Naqueles 
infectados, as elevações das taxas metabólicas (CT, TGL, 
col-LDL) foram mais notáveis na combinação E4E4.

A exemplo de outros trabalhos que utilizam o grupo 
de soronegativos como controle16, no Gisca, RJ, tal grupo foi 
utilizado apenas para verificar a tipagem genética, já que o foco 
principal esteve baseado nos efeitos da HAART. Além disso, 
a pesquisa não foi baseada em variáveis considerando fatores 
de risco tradicionais, ou seja, não foi analisado esse tipo de 
correlação, ao contrário do que foi realizado naquele estudo. 
Nossa meta principal foi verificar a interação (mudança de 
efeito) entre ARV, genótipo e alterações metabólicas e, apesar 
de tais fatores de risco terem sido citados neste trabalho, se 
forem considerados de modo isolado, o n é pequeno (p. ex.: 
tabagismo [n = 12], diabetes melito [n = 8] e história familiar+ 
[n = 12]), dificultando a sua análise, pois estão diluídos em uma 
população heterogênea. Para isso, teria que ser feita uma análise 
multivariada, devido a características complexas da população 
de VIH+ estudada, respeitando essa heterogeneidade.

No que tange à abordagem da análise da interação 
genética - polimorfismo com VIH e HAART , são necessárias 
mais avaliações, sendo que os resultados do Gisca, RJ, devem ser 

interpretados com cautela. Da mesma forma, estudos maiores de 
coorte, prospectivos, ou ensaios clínicos randomizados, devem 
ser conduzidos no sentido de determinar as alterações lipídicas 
ao longo do tempo, associadas a fatores genéticos ou ambientais.

O presente estudo apresentou limitações devido ao 
seu desenho, pelo fato de a amostra ter sido pequena, pela 
variação das faixas etárias entre os integrantes do trabalho, por 
heterogeneidade em meio aos esquemas de antirretrovirais e 
tempo de utilização do tratamento, além da avaliação de apenas 
dois polimorfismos.

ConClusÃo

A HAART aumentou em 1,2 vezes os níveis de TGL, 
e os pacientes que não responderam de maneira favorável à 
prescrição do fibrato para reduzir TGL ou de estatina para 
diminuição dos níveis do colesterol foram indicados para 
substituição do tratamento ARV.

No que se refere à tipagem genética, os soropositivos, 
pareados por idade e sexo, apresentaram a frequência do alelo 
variante C do polimorfismo -1131T/C três vezes maior do que 
o grupo controle de soronegativos. O aumento dos parâmetros 
metabólicos devido ao VIH e à terapia ARV ocorreram, possi-
velmente, sem nenhuma relação com a classe de medicamento 
ou variação alélica da apoA5. Não houve diferença entre VIH+ 
carreadores do alelo C em relação àqueles não carreadores 
quanto à necessidade de substituir a terapia HAART em 
decorrência do aumento do TGL ou CT, resistente às drogas 
hipolipemiantes.

Em relação ao polimorfismo da apoE, o padrão de 
distribuição genotípica foi o mesmo da população em geral, 
com predomínio do E3E3, seguido do E3E4, enquanto as 
elevações das taxas metabólicas foram mais notáveis nas 
combinações contendo o alelo E4, sem influência do esque-
ma antirretroviral prescrito. Neste aspecto, ressalta-se que, 
na população em geral, tais elevações também ocorrem nos 
genótipos contendo E2 e E4.

Em resumo, os papéis inflamatório e aterogênico da 
infecção pelo VIH sobrepõem-se ou têm efeito maior do que 
o polimorfismo -1131T/C da apoA5 no desenvolvimento da 
distúrbios metabólicos.
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O objetivo desse estudo foi avaliar a modulação autonômica 

cardíaca de atletas de jiu-jitsu, comparando-os com sedentá-

rios e avaliando as alterações dessa modulação ao longo das 

diferentes fases de treinamento. Foram avaliados sete atletas e 

sete indivíduos sedentários do sexo masculino (23 ± 4 e 24 ± 3 

anos, respectivamente). A frequência cardíaca (FC) e o sinal 

respiratório foram coletados por 10 minutos na posição deitada 

em três fases do treinamento dos atletas (preparatória, com-

petitiva e transitória) e num único momento nos sedentários. 

A modulação autonômica cardíaca foi avaliada pela análise 

espectral da variabilidade da FC (VFC) utilizando-se o mo-

delo autorregressivo. A comparação entre os grupos foi feita 

pelos testes t não pareado ou Mann-Whitney. A comparação 

entre as fases de treinamento no grupo de atletas foi realizada 

pela ANOVA de um fator para amostras repetidas (p < 0,05). 

Os grupos apresentaram características físicas e funcionais 

semelhantes, mas a força máxima foi significantemente maior 

nos atletas. Todos os índices de VFC foram semelhantes entre 

os atletas e os sedentários. Além disso, esses índices não se 

alteraram significantemente entre as fases preparatória, compe-

titiva e transitória do treinamento dos atletas. Em conclusão, os 

atletas de jiu-jitsu apresentam modulação autonômica cardíaca 

semelhante à de sedentários, e essa modulação não se altera 

nas diferentes fases de periodização do treinamento.
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The aim of this study was to evaluate cardiac autonomic modu-

lation in jiu-jitsu athletes, comparing with sedentary individuals, 

and evaluating changes that may happen throughout the different 

phases of training. Seven athletes and seven sedentary males (23 

± 4 e 24 ± 3 years, respectively) were evaluated. Heart rate (HR) 

and respiratory signal were collected for 10 min in the supine 

position in the three phases of training (preparatory, competitive 

and transient) in the athletes and at one moment in the sedentary 

subjects. Cardiac autonomic modulation was evaluated by the 

spectral analysis of HR variability (HRV) using the autoregres-

sive model. Comparisons between groups were performed by 

unpaired t-test or Mann-Whitney test. Comparisons among the 

training phases were performed by one-way ANOVA for repea-

ted measures (p < 0.05). Athletes and sedentary subjects presen-

ted similar physical and cardiovascular characteristics, although 

maximal strength was significantly higher in the athletes. All of 

the HRV indexes were similar between athletes and sedentary 

subjects. In addition, HRV indexes did not change among the 

preparatory, competitive and transition phases of training. In 

conclusion, jiu-jitsu athletes have cardiac autonomic modulation 

similar to sedentary subjects and this modulation is not changed 

throughout the different periodization phases of training.
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phase of sports traininG does not affeCt the heart rate 
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O treinamento desportivo visa maximizar o desempenho 
atlético e, para tanto, se divide em períodos específicos 
de estímulo1, que classicamente são definidos como 

fase preparatória, competitiva e transitória2. Ao longo destas 
fases, as cargas de treinamento (volume e intensidade) de 
diferenciam consideravelmente1.

Assim, a fase inicial de um programa de treinamento 
esportivo (fase preparatória) tende a apresentar cargas altas, 
incluindo intensidades elevadas e também grandes volumes de 
treino. Esta carga se reduz na fase competitiva para que o atleta 
mantenha a forma atlética adquirida na fase inicial e reduza a pos-
sibilidade de contusões por desgaste devido à competição. Após 
o encerramento da fase competitiva, é importante que a carga de 
treinamento se reduza quase que totalmente (fase transitória) para 
que haja a recuperação do corpo3. Essas alterações de carga podem 
promover diferentes adaptações autonômicas e cardiovasculares 
nas diferentes fases do treinamento, de modo que alguns estudos 
têm sugerido a monitorização de marcadores de ritmo cardíaco 
para avaliar as adaptações às fases do treinamento4,5.

Uma forma simples e não invasiva de avaliar a modulação 
autonômica cardiovascular é a análise da variabilidade da frequên-
cia cardíaca (VFC). Essa ferramenta quantifica, indiretamente, a 
modulação exercitada pelo sistema nervoso simpático e parassim-
pático no coração, caracterizando-se como sendo uma ferramenta 
auxiliar para a avaliação do estresse cardiovascular6. De modo 
geral, os estudos demonstram que o treinamento aeróbico melhora 
a modulação parassimpática do coração7,8. No entanto, um estudo 
recente8 demonstrou que atletas treinados com altos volumes de 
treinamento podem apresentar redução do componente vagal e 
aumento do simpático no coração, acarretando em diminuição no 
desempenho atlético. Esses dados sugerem que a modulação sim-
pática cardíaca pode ser afetada pela carga de treinamento imposta.

É interessante observar, no entanto, que os estudos 
conduzidos nesse sentido abordaram, principalmente, as 
adaptações relacionadas aos esportes com demanda aeróbica, 
de modo que pouco se sabe sobre as adaptações aos esportes 
com demanda anaeróbica como, por exemplo, as modalidades 
de lutas. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a VFC 
em atletas de jiu-jitsu, comparando-a a indivíduos sedentários e 
avaliando a alteração dos índices desta variabilidade em função 
das diferentes fases de treinamento físico.

método

Amostra
Foram selecionados sete atletas de jiu-jitsu (nível in-

ternacional) do sexo masculino, que estavam em treinamento 
periódico em um único centro de treinamento e tinham entre 18 
a 30 anos. Foram coletados também os dados de sete indivíduos 
sedentários, que não praticavam atividades físicas regulares 
e que tinham características físicas semelhantes aos atletas. 
Todos os indivíduos assinaram o termo de consentimento, 
que foi aprovado pela Comissão de Ética do Departamento 
de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP (nº 398/02).

Procedimentos preliminares
A massa corporal e a estatura foram medidas. A pressão 

arterial (PA) foi medida em triplicata após 5 minutos (min) 
de repouso na posição sentada em duas ocasiões. A medida 
foi realizada pelo método auscultatório, utilizando um es-
figmomanômetro de coluna de mercúrio e considerando a 
fase V de Korotkoff para a identificação da PA diastólica. 
Foram incluídos no estudo apenas indivíduos normotensos 
(PA sistólica e/ou diastólica menores que 140 e 90 mmHg, 
respectivamente)9.

Para a avaliação da condição cardiovascular, os parti-
cipantes submeteram-se a um teste ergoespirométrico máximo 
realizado em esteira (Inbramed - modelo ATL) com protocolo 
de rampa. A potência aeróbia máxima foi avaliada pelo con-
sumo de oxigênio no pico do exercício (VO2 pico), medido 
diretamente a cada ciclo respiratório (MGC - modelo CPXD). 
O eletrocardiograma foi constantemente monitorizado e a PA 
foi medida regularmente. Foram excluídos os voluntários que 
apresentaram alterações eletrocardiográficas sugestivas de 
doenças cardiovasculares10.

Para a determinação da força máxima, os voluntários 
realizaram um teste de uma repetição máxima (1RM) após 
duas sessões de familiarização. A avaliação foi realizada na 
cadeira extensora (Biodelta) com o protocolo proposto por 
Kraemer & Fry11.

Protocolo Experimental
Os atletas de jiu-jitsu compareceram para a avaliação 

no início de cada ciclo de treinamento físico: fase preparatória, 
competitiva e transitória. Os participantes que compunham o 
grupo sedentário compareceram apenas uma vez. Em cada 
sessão experimental, os voluntários permaneceram em repou-
so deitado por 10 min e, em seguida, os dados de frequência 
cardíaca (FC) e frequência respiratória (FR) foram coletados 
por 10 min com respiração livre. A FC foi monitorizada por 
um eletrocardiógrafo (TEB D10) e o sinal respiratório por 
uma cinta respiratória piezelétrica (UFI - PNEUMOTRACE 
II) posicionada no tórax dos participantes. Estes sinais foram 
digitalizados e gravados pelo programa Windaq (DI720), numa 
frequência de amostragem de 500 Hz/canal.

Para a análise da modulação autonômica cardíaca, foram 
geradas as séries temporais do sinal eletrocardiográfico e res-
piratório (Programa PRE - Calcolo Segnali di Variabilitá Car-
diovasculari, Dipartimento di Bioingegnaria Del Politécnico 
di Milano). Os artefatos foram retirados pelo programa UTIL 
(Calcolo Segnali di Variabilitá Cardiovasculari, Dipartamento 
di Bioingegnaria Del Politecnico di Milano).

A análise da variabilidade da frequência cardíaca foi 
realizada em um trecho estacionário de pelo menos 2 min da 
série temporal do intervalo RR. A estacionariedade foi testada 
comparando-se a semelhança dos índices obtidos na metade 
inicial e final do trecho escolhido. A avaliação da variabilidade 
no domínio do tempo foi realizada pelo programa Kubios HRV 
versão 2.1 (Biosignal Analysis and Medical Imaging Group), 
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que calculou os índices: desvio-padrão da média de todos os 
intervalos RR (SDNN), raiz quadrada da média do quadrado 
das diferenças entre intervalos RR (RMSSD) e percentagem 
de intervalos RR adjacentes com diferença de duração su-
perior a 50 milisegundos (pNN50), conforme sugere o Task 
Force sobre o assunto12. No domínio da frequência, as séries 
temporais foram decompostas pelo método autorregressivo 
(Programa LA - Analisi Lineare, Dipartimento di Scienze 
Precliniche, Universitá Degli Studi di Milano), utilizando o 
critério de Akaike para a escolha da ordem do modelo, dentro 
da faixa de 8 a 14. Com esse procedimento, foi calculado o 
poder espectral total e quantificados os poderes de cada com-
ponente relevante do espectro (baixa frequência - BF = 0,04 
a 0,15 Hz e alta frequência - AF = 0,15 a 0,4 Hz)12. O poder 
de cada componente foi calculado em termos absoluto e nor-
malizado (valor de cada componente dividido pelo valor total 
do espectro menos o componente de muito baixa frequência 
- < 0,04 Hz - multiplicado por 100). Os valores de AF foram 
considerados como indicativos da modulação parassimpática 
cardíaca, enquanto o valor normalizado de BF foi interpretado 
como decorrente, principalmente, da modulação simpática 
cardíaca. A razão entre BF/AF foi considerada como o balanço 
simpatovagal cardíaco.

Análise estatística
A normalidade da distribuição dos dados foi analisada 

pelo teste de Shapiro-Wilk. O teste t-Student não pareado ou 
o teste de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação 
dos grupos (atletas em fase preparatória vs. sedentários). A 
ANOVA de um fator para medidas repetidas foi empregada 
para comparar as diferentes fases do treinamento no grupo 
jiu-jitsu. Foram considerados significantes os valores de 
p < 0,05. Os dados estão apresentados como média ± DP.

resultados

Os dois grupos apresentaram composição corporal 
e condição cardiovascular semelhantes. Como esperado, 
os atletas de jiu-jitsu apresentaram maior força muscular 
quando comparado aos sedentários. Em relação ao VO2 
pico, os grupos não apresentam diferenças significantes 
(Tabela 1).

Os índices de variabilidade da frequência cardíaca 
avaliados tanto no domínio do tempo quanto da frequência 
foram semelhantes entre os atletas e os sedentários. Da mesma 
forma, esses índices não se alteraram nas diferentes fases do 
treinamento (Tabela 2).

disCussÃo

Os principais achados desse estudo foram que os 
atletas de jiu-jitsu apresentaram modulação autonômica 
cardíaca semelhante a indivíduos sedentários e que essa 
modulação não se alterou nas diferentes fases de periodi-
zação do treinamento.

Tabela 1. Características antropométricas, cardiovas-
culares e de aptidão física dos atletas de jiu-jitsu e dos 
indivíduos sedentários avaliados no estudo.

Jiu-jitsu Sedentário

N 7 7

Idade (anos) 23 ± 4 24 ± 3

Peso (kg) 78 ± 9 72 ± 12

Estatura (cm) 177 ± 6 173 ± 7

Gordura corporal (%) 12 ± 4 15 ± 5

Frequência cardíaca (bpm) 64 ± 8 65 ± 5

Pressão arterial sistólica (mmHg) 115 ± 6 116 ± 4

Pressão arterial diastólica (mmHg) 77 ± 6 78 ± 4

VO2 pico (mL.kg-1.min-1) 42,7 ± 3,2 38,6 ± 3,6

1 repetição máxima (kg) 59,2 ± 4,8* 37,3 ± 8,4
VO2 pico: Consumo pico de oxigênio; * diferente do sedentário 
(p < 0,05).

Está bem estabelecido na literatura que o treinamento 
aeróbico aumenta a variabilidade da FC, elevando a modulação 
parassimpática sobre o coração13,14. No entanto, o efeito do exer-
cício sobre a modulação autonômica parece estar intimamente 
relacionado ao tipo de esforço realizado14. No presente estudo, 
os atletas praticavam, predominantemente, exercícios de ca-
racterísticas anaeróbias, com grande componente de força15. A 
influência do treinamento de força sobre a modulação autonô-
mica é controversa. Ekblom et al.16 verificaram redução FC de 
repouso, atribuída a uma elevada atividade vagal cardíaca, em 
atletas de força. No entanto, Cooke & Carter15 relataram ativi-
dade vagal cardíaca inalterada após o treinamento de força15. 
No presente estudo, os atletas de jiu-jitsu não apresentavam 
bradicardia de repouso nem alterações autonômicas, o que 
reforça a hipótese de que o treinamento de força não promove 
alterações autonômicas cardiovasculares significantes.

No presente estudo, a variabilidade da FC também não se 
alterou ao longo das fases do treinamento nos atletas de jiu-jitsu. 
No período preparatório, as cargas de treino foram dedicadas a 
esforços de pequeno tempo de duração e muito intensos, sendo 
estas ações repetidas muitas vezes. Durante o período competiti-
vo, o número de repetições foi diminuído, reduzindo mais ainda 
a sobrecarga de volume de treinamento. Na fase transitória, o 
estímulo foi reduzido tanto em termos de carga quanto volume. 
Dessa forma, a periodização empregada seguiu os pressupostos 
esperados para cada fase3. Essa ausência de alteração da modula-
ção cardiovascular ao longo das fases de periodização em atletas 
de modalidades anaeróbicas não é novidade na literatura. Mazon 
et al.6 encontraram, em atletas de voleibol, que as modificações 
do ciclo de preparação anual não se refletiram em diferenças nos 
índices de VFC nas diferentes fases de treinamento. Outros estudos 
também verificaram os mesmos resultados em outros atletas com 
treinamento anaeróbio intenso17,18. Assim, os resultados da presente 
investigação ampliam esses achados para os atletas de jiu-jitsu.
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Tabela 2. Índices de variabilidade da frequência cardíaca medidos nos atletas de jiu-jitsu nas diferentes fases do treinamento 
e nos indivíduos sedentários.

Fase 
Preparatória

Fase 
Competitiva

Fase 
Transitória

Sedentário

RR médio (s) 0,97 ± 0,09 0,99 ± 0,15 1,06 ± 0,15 1,01 ± 0,11

Variância Total (ms2) 5561 ± 4100 6755 ± 6247 7315 ± 3720 5365 ± 3062

SDNN (ms) 41 ± 15 45 ± 13 49 ± 21 39 ± 16

RMSSD (ms) 41 ± 20 38 ± 11 42 ± 12 36 ± 17

pNN50 (nu) 13,3 ± 9,1 15,8 ± 10,6 19,0 ± 11,3 16,4 ± 14, 6

BF (ms2) 1540 ± 1328 1940 ± 1421 1448 ± 758 1177 ± 652

BF (un) 48,4 ± 24 55,1 ± 16,8 45,8 ± 14,2 50,7 ± 19,5

AF (ms2) 1034 ± 820 2060 ± 424 2178 ± 2338 1305 ± 1176

AF (nu) 48,4 ± 23,0 41,0 ± 16,8 52,1 ± 15,0 44,8 ± 22,4

BF/AF 1,89 ± 2,61 2,07 ± 2,36 1,00 ± 0,52 1,89 ± 1,91
SDNN: Desvio-padrão da média de todos os intervalos RR; RMSSD: Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos 
RR; pNN50: Percentagem de intervalos RR adjacentes com diferença de duração superior a 50 milissegundos; BF: Baixa frequência; 
AF: Alta frequência; BF/AF: relação simpatovagal.

Alguns mecanismos podem ser sugeridos para explicar 
a ausência de alterações na modulação autonômica nos atletas 
de jiu-jitsu. Nesse sentido, alguns estudos sugerem que as 
alterações da modulação autonômica cardiovascular estejam 
principalmente associadas às modificações da capacidade 
cardiorrespiratória e não com a carga de treinamento19. Consi-
derando-se essa relação, a ausência de diferença na modulação 
autonômica entre os grupos e entre as fases pode ser explicada 
pelo fato do VO2 pico ser semelhante entre os grupos e não 
se modificar ao longo das fases, o que era esperado, visto que 
esse tipo de treinamento não promove melhora da capacidade 
cardiorrespiratória19. Outro aspecto a ser apontado é a hipótese 
de que a alteração da modulação autonômica com o treinamento 
decorre, principalmente, da melhora na sensibilidade barorre-
flexa e vasodilatadora endotelial, que ocorrem em resposta ao 
aumento do fluxo sanguíneo durante o exercício aeróbico20. No 
entanto, o treinamento de força, como o empregado no jiu-jitsu, 
impõe uma sobrecarga de pressão e não de fluxo ao sistema 
cardiovascular16, o que pode explicar a ausência de modificação 
autonômica com esse treinamento.

A possível implicação clínica dos achados da presente 
investigação é que a concepção de que a VFC pode ser utilizada 
como um marcador de estresse físico a cardíaco promovido pelo 
treinamento físico não pode ser usada em atletas de jiu-jitsu, 
visto que essa VFC não se altera em função das diferentes 
sobrecargas de treinamento impostas nas diferentes fases da 
periodização.

ConClusÃo

O treinamento de jiu-jitsu não se associa a alterações 
na modulação autonômica cardiovascular em nenhuma das 
fases de treinamento.
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Uma das maiores dificuldades na adesão ao tratamento de por-

tadores de insuficiência cardíaca (IC) é a falta de conhecimento 

sobre a doença e seu tratamento. Este estudo teve como objetivo 

avaliar o conhecimento do paciente com IC em relação à sua 

doença. Estudo de natureza descritiva e exploratória realizado no 

ambulatório de Cardiologia de um hospital terciário no interior 

do Estado de São Paulo. O conhecimento foi avaliado por meio 

do questionário de avaliação do conhecimento e autocuidado da 

IC. Fizeram parte desta amostra 32 pacientes com idade média 

de 61 (± 12) anos. Os pacientes apresentaram média de acertos 

de 11,4% (± 7), sendo que 44% conheciam sobre a afecção, 25% 

souberam relatar os sintomas de IC, 31% responderam correta-

mente a ação do IECA e 28% da digoxina; entretanto, pequena 

parcela soube informar os efeitos adversos desses medicamentos. 

Referente ao tratamento não farmacológico, 16% dos pacientes 

responderam corretamente sobre o consumo de bebidas alcoóli-

cas, 34% sobre os alimentos que contribuem na soma de líquidos 

ingeridos por dia e 31% entendem a importância do controle 

de peso. Este estudo revelou que os pacientes portadores de IC 

apresentaram baixa média de acertos sobre o conhecimento, 

tratamento e autocuidado. A ampliação do conhecimento dos 

pacientes, com implementação de novas estratégias, constitui 

aspecto relevante para a mudança do seu comportamento e, 

consequentemente, melhora do autocuidado.
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A major difficulty with treatment adherence in patients with 

heart failure (HF) is the lack of knowledge about the disease 

and its treatment. This study aimed to assess the knowledge 

of patients with HF in relation to their disease. Study of des-

criptive and exploratory nature performed in cardiology clinic 

of a tertiary hospital in the countryside of the state of São 

Paulo. The knowledge was assessed through a questionnaire 

evaluating knowledge and self-care of HF. This questionnaire 

was applied in a sample of 32 patients with a mean age of 61 

years old (± 12). Patients had mean score correct of 11.4% 

(± 7), 44% knew about the disease, 25% were able to report 

the symptoms of HF, 31% answered correctly the action of 

ACE inhibitors and 28% knew about the action of digoxin. 

A small part, however, could inform the adverse effects of 

these drugs. Referring to non-pharmacological treatment, 

16% of patients answered about the consumption of alcoho-

lic beverages, 34% about foods that contribute to add to the 

liquid ingested per day and 31% understood the importance 

of weight control. This study showed that patients with HF 

had low score correct on knowledge, treatment and self-care. 

Broadening knowledge of patients with implementation of 

new strategies is a relevant aspect to change their behavior 

and therefore improve self-care.
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RSCESP (72594)-2064
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A insuficiência cardíaca (IC) é uma condição crônica, de 
alto custo, associada à elevada morbidade e mortalida-
de. Sua prevalência atinge de 1% a 2% na população 

mundial, representando a causa mais frequente das internações 
cardiovasculares1. Em 2012, a IC foi a principal causa de in-
ternação e óbito, dentre as doenças do aparelho circulatório, 
correspondendo aproximadamente a 29% das causas2.

Para manter a estabilidade clínica dos pacientes, o 
tratamento mostra-se bastante complexo. A manutenção do 
regime medicamentoso, a dificuldade para a identificação dos 
sinais e sintomas preditivos de descompensação da doença e a 
qualidade das informações fornecidas aos pacientes exercem 
influência direta sobre a adesão ao tratamento3, contribuindo 
para a não adesão.

Uma das maiores dificuldades na adesão é a falta de 
conhecimento e da capacidade do paciente em associar um 
fato aprendido com o resultado de um comportamento, ou 
seja, uma dieta com pouco sal é importante, entretanto, esta 
informação não leva o paciente a relacionar o excesso de sal na 
dieta à retenção de líquido e ao aumento de peso, o que pode 
resultar em episódios de descompensação, com consequente 
readmissão hospitalar4,5.

Porém, somente o conhecimento não resulta em melhora 
da adesão. É necessário que as orientações sejam repetitivas e 
reforçadas de maneira positiva, tendo a equipe multidisciplinar 
um papel importante na educação dos pacientes com IC6. Um 
estudo pregresso avaliou o conhecimento por meio da aplica-
ção de um questionário específico e mostrou conhecimento 
insatisfatório do paciente sobre a IC7. Outro estudo demonstrou 
melhora do conhecimento da doença no grupo de pacientes que 
recebeu a intervenção8.

Considerando a importância do conhecimento dos pa-
cientes sobre a sua doença e tratamento, este estudo teve como 
objetivo avaliar o conhecimento do paciente com IC em relação 
à sua doença com a finalidade de propor estratégias que visem 
à melhoria do comportamento de autocuidado.

método

Estudo descritivo e exploratório, realizado no ambu-
latório de cardiologia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo nº 1454, 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (FCMS/PUC-SP).

Os sujeitos deste estudo foram adultos com idade igual 
ou superior 18 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico 
médico de insuficiência cardíaca, em seguimento ambulato-
rial, que apresentaram capacidade de compreensão e comu-
nicação confirmada pela verificação simples da orientação 
espacial e temporal, e que concordaram em participar do 
estudo, oficializando a concordância por meio do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

A coleta de dados foi realizada no período de fe-
vereiro a abril de 2012, com registro dos dados existentes 
no prontuário quanto a: etiologia, tempo de diagnóstico e 

comorbidades, e por meio de entrevista estruturada guiada por 
dois instrumentos com informações referentes à caracteriza-
ção sociodemográfica e clínica dos sujeitos e o questionário 
de avaliação do conhecimento e autocuidado da IC, versão 
adaptada para língua portuguesa do Brasil9, destinado a avaliar 
o conhecimento do paciente sobre a insuficiência cardíaca. 
Composto por 14 questões relacionadas a: dieta (uma questão), 
líquido e peso (três questões), informações gerais da IC (duas 
questões), medicamentos (cinco questões), atividade física 
(uma questão), medidas que melhoram a IC (uma questão) e 
motivos de reinternação (uma questão). Em relação aos tipos 
de respostas que o instrumento adaptado permite, 12 questões 
são de múltipla escolha, uma questão solicita que o paciente 
preencha o espaço em branco, havendo uma única alternativa 
correta (questão 2) e, na questão 13, só receberão pontuação 
de julgarem corretas todas as alternativas verdadeiras.

Para análise dos dados, foram utilizadas distribuição de 
frequência, média e desvio padrão.

resultados

A amostra desse estudo constitui-se por 32 pacientes 
com IC, com média de idade de 61 (± 12) anos, 53% eram 
sexo feminino e 47% do sexo masculino. A maioria era branca 
(81%), casada (69%), aposentada (50%) e procedente da região 
de Sorocaba (78%). A média de escolaridade foi de 4 anos de 
estudo e renda média de 2 salários mínimos.

O tempo de diagnóstico apresentou média de 9,0 (± 7) anos. 
A etiologia mais prevalente foi a hipertensão arterial grave (38%), 
seguida pela doença de Chagas (28%) e a principal comorbidade 
foi a hipertensão arterial sistêmica (75%). A classe funcional, 
segundo a New York Heart Association, mais frequente foi a CF-
-NYHA I (44%) e II (41%), com fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo (FEVE) normal em 41% e rebaixada em 38% dos su-
jeitos. Os principais sintomas foram a dispneia (75%) e a fadiga 
(66%). A terapêutica medicamentosa era composta pelo inibidor 
da enzima conversora de angiotensina (IECA) (69%), seguida 
por digoxina (28%), betabloqueadores (19%) e bloqueadores de 
canais de cálcio (6%). Os diuréticos mais utilizados eram o hidro-
clorotiazida (HCTZ) (31%) e a furosemida (25%). A maioria dos 
pacientes (53%) referiu que não tinha o hábito de realizar atividade 
física e apenas 6% verificava o peso diariamente.

Neste estudo foi observado que os pacientes apresenta-
ram média de acertos de 11,4 (± 7) questões. As questões 1 e 
7 englobam as informações gerais da IC, nas quais 14 (44%) 
dos pacientes conheciam sobre a afecção e oito (25%) sabiam 
relatar os sintomas de IC. Quanto aos medicamentos, 10 (31%) 
pacientes respondeu corretamente a ação do IECA e nove 
(28%) da digoxina. Uma pequena parcela dos pacientes soube 
informar sobre “os efeitos colaterais” desses medicamentos 
(34% e 13%, respectivamente).

Em relação ao tratamento não farmacológico, que se 
refere aos hábitos de vida, foi observado que cinco (16%) res-
ponderam corretamente sobre o consumo de bebidas alcoólicas, 
11 (34%) sobre os alimentos que contribuem na soma de líquidos 
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ingeridos por dia e 10 (31%) entendem a importância do controle 
de peso e a necessidade de procurar a equipe de saúde se houver 
aumento de 2 Kg na semana. Além disso, observou-se que 66% 
souberam informar corretamente sobre a prática de atividade 
física e os alimentos com menor quantidade de sal. Apenas um 
paciente relacionou a vacina contra a gripe e pneumonia como 
um dos fatores que melhoraria a sua doença (Tabela 1).

disCussÃo

Neste estudo, foi avaliado o conhecimento do paciente 
sobre sua doença. Nas questões que englobavam informações 
gerais da IC, 44% dos pacientes conheciam sobre a afecção 

e 25% sabiam relatar os sintomas de IC. Cabe ressaltar que a 
IC é uma doença crônica e progressiva na qual o paciente se 
considera saudável até apresentar a primeira descompensação 
clínica, tornando-se pouco aderente às orientações fornecidas 
pela equipe10. Um estudo brasileiro demonstrou que 74% 
dos pacientes responderam corretamente sobre a IC e 77% 
sabiam diferenciar os sintomas da IC9. Por outro lado, um 
estudo americano mostrou que 37% dos pacientes afirmaram 
ter pouco ou nenhum conhecimento sobre a doença, 49% afir-
maram ter conhecimento médio e somente 14% afirmaram ter 
bastante conhecimento11. Associado à falta de conhecimento 
observa-se, nos pacientes, limitação na capacidade de associar 

Tabela 1. Índice de acertos do questionário de conhecimento da doença e autocuidado para pacientes com IC (n = 32). 
Sorocaba, 2012.

Itens do questionário
Presente estudo 

(n = 32) 
n (%)

Estudo comparativo Rabelo et al. 
(n = 153)9 

n (%)

Estudo Original Artinian et al. 
(n = 123)7 

n (%)

1. A insuficiência cardíaca é um problema no 
qual:

14 (44) 113 (74) 36 (29)

a. existe excesso de sangue no organismo

b. o coração é fraco e não é capaz de bombear 
sangue suficiente

c. os vasos sanguíneos do coração estão obs-
truídos

d. não sabe

2. Complete com a resposta correta. É impor-
tante que pacientes com insuficiência cardíaca 
se pesem regularmente no mesmo horário, 
diariamente, e que anotem seu peso. Você 
deve procurar auxílio médico ou da equipe de 
enfermagem se aumentar mais do que _______ 
kg em uma semana:

10 (31) 50 (33) 24 (20)

a. 2kg

b. 6kg

c. 10kg

d. não sabe

3. Inibidores da enzima conversora de angio-
tensina (por exemplo, captopril, enalapril) são 
medicamentos usados por pacientes com insu-
ficiência cardíaca. Esses medicamentos atuam:

10 (31) 50 (33) 24 (20)

a. na remoção do excesso de líquidos e sais do 
organismo

b. na dilatação dos vasos sanguíneos do 
organismo

c. promovendo bombeamento cardíaco mais 
forte

d. não sabe

e. não se aplica
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Continuação Tabela 1.

4. Inibidores da enzima conversora de angio-
tensina (por exemplo, captopril, enalapril) são 
medicamentos que podem gerar certos sinais ou 
sintomas chamados “efeitos colaterais” Você deve 
avisar seu médico ou equipe de enfermagem se 
tiver os seguintes efeitos colaterais

8 (34) 74 (46) 20 (16)

a. depressão ou tristeza

b. tremores ou calafrios

c. tosse

d. não sabe

e. não se aplica

5. Pessoas que apresentam insuficiência cardí-
aca tomam um remédio denominado digoxina, 
para que:

9 (28) 71 (46) 30 (24)

a. seus rins produzam mais urina

b. os vasos sanguíneos do organismo dilatem

c. o coração bata mais fortemente

d. não sabe

e. não se aplica

6. O acúmulo de digoxina no organismo leva 
ao surgimento de sinais e sintomas denominados 
“efeitos colaterais”. Você deve informar seu 
médico ou equipe de enfermagem se aparecer 
qualquer desses efeitos colaterais. Na lista 
abaixo, assinale um efeito colateral comum 
da digoxina

4 (13) 59 (39) 30 (24)

a. eritema (uma mancha avermelhada) nos 
braços e pernas

b. perda de apetite ou gosto ruim na boca

c. feridas na boca

d. não sabe

e. não se aplica

7. A seguir estão listados possíveis sintomas 
devidos à insuficiência cardíaca. Qual sintoma 
não pertence a essa lista?

8 (25) 118 (77) 82 (67)

a. falta de ar - fôlego curto

b. inchaço dos pés, mãos ou abdômen

c. perda inesperada de peso

d. não sabe

8. Pessoas com insuficiência cardíaca usam 
diurético (lasix - furosemida) para que:

14 (44) 114 (74) 74 (60)

a. seus rins produzam maior quantidade de urina

b. os batimentos cardíacos sejam mais regu-
lados

c. o coração bombeie mais fortemente

d. não sabe
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9. Se você tem insuficiência cardíaca e consome 
bebidas alcoólicas, tais como cerveja, vinho 
ou destilados, deve parar de beber ou ingerir:

5 (16) 136 (89) 79 (64)

a. não mais do que 1 dose por dia

b. não mais do que 2 doses por dia

c. não mais do que 3 doses por dia

d. não sabe

e. não consome bebida alcoólica

10. Quais alimentos abaixo não contribuem na 
soma de líquidos ingeridos por dia?

11 (34) 143 (93) -

a. melancia

b. pão

c. laranja

d. não sabe

11. Sabendo que a atividade física faz bem para 
a saúde, na sua condição de saúde, você:

21 (66) 116 (76) -

a. pode praticar qualquer atividade física, sem 
restrições

b. pode praticar atividade física, se estiver com 
a doença estável, não se esforçando demasia-
damente

c. não pode praticar exercícios físicos de forma 
alguma

d. não sabe

12. Visto que o sódio (sal) provoca retenção de 
líquidos no organismo, pessoas com insuficiên-
cia cardíaca precisam consumir menos sódio 
(sal). Assinale o alimento da lista, a seguir, que 
contém a menor quantidade de sal:

25 (78) 147 (96) 64 (52)

a. sopas prontas ou em saquinho

b. alimentos em conserva (exemplo: milho, 
ervilha, pepino, cenoura)

c. frutas e verduras frescas

d. não sabe

13. Comer menos sal ajuda seu coração a bater 
melhor. Que mais você pode fazer para melho-
rar sua insuficiência cardíaca? (assinale todas as 
alternativas que considerar corretas):

1 (3) 127 (83) -

a. perder peso se estiver com excesso de peso

b. não fumar

c. tomar vacina contra a gripe e pneumonia

d. não sabe

Continuação Tabela 1.
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Continuação Tabela 1.

14. Pessoas com insuficiência cardíaca podem 
se sentir melhor se seguirem o plano de trata-
mento recomendado pelo médico ou equipe 
de enfermagem. Manter esse programa de 
tratamento é a melhor maneira de evitar a hos-
pitalização. Os motivos que levam os pacientes 
a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca 
e voltarem a ser hospitalizado são (assinale a 
alternativa correta):

20 (63) 148 (97) 56 (46)

a. usar pouco sal na dieta

b. controlar o peso frequentemente

c. não tomar os medicamentos diariamente

d. não sabe

um fato aprendido com o resultado de um comportamento12. 
Nesse sentido, os enfermeiros devem ter habilidades para 
avaliar as reais necessidades de cada paciente e direcionar a 
educação em saúde baseada na percepção prévia sobre doença, 
na escolaridade e na função cognitiva.

Em relação à procura de auxílio da equipe médica em 
aumento súbito de peso, somente 31% dos pacientes soube 
responder corretamente, o que demonstra que grande parte 
dos pacientes não relaciona esse fato à piora da IC e, assim, 
justifica o controle de peso realizado somente na consulta 
médica. As taxas de adesão ao controle de peso variam entre 
12% e 42%3. Um estudo revelou que pacientes que efetuavam 
a medida do peso uma vez por mês tinham 6,6 vezes mais 
chances de perceber como barreira a verificação do peso e ede-
ma, configurando-se como não adesão deste comportamento13. 
A literatura relaciona a falta de controle regular de peso a 
maiores taxas de admissão hospitalar, maior permanência no 
hospital e períodos de readmissões mais breves14. O controle 
de peso diário consiste numa medida importante e diretamente 
relacionada à retenção de líquidos e à efetividade da dose de 
diuréticos prescritos.

Quanto ao conhecimento sobre os medicamentos, IECA 
e digoxina, e seus efeitos adversos, o índice de acerto foi de 
31% e 28%, respectivamente. Esses resultados são semelhan-
tes ao estudo de Rabelo9, no qual apenas 34,6% dos pacientes 
responderam corretamente as questões sobre os medicamentos. 
A tosse é o principal efeito adverso do IECA1 e, apesar disso, 
os pacientes tiveram dificuldade em identificar esse sintoma 
como um efeito indesejável. O regime medicamentoso deve ser 
revisado junto ao paciente e apresentado de forma esquemática, 
com ênfase ao nome das medicações, suas indicações, doses, 
horários e possíveis efeitos colaterais3.

Em relação aos diuréticos, 44% souberam relatar a indi-
cação deles. Um estudo, na população brasileira com IC, reve-
lou uma realidade preocupante, uma vez que a maior parte dos 
pacientes não tomava a dose prescrita de diuréticos ou o fazia 
por meio de cuidados inadequados13. A literatura revela que a 

não adesão ao tratamento medicamentoso na IC, principalmente 
dos diuréticos, está associada aos episódios de descompensação 
da IC e, consequentemente, à re-hospitalização15. Associa-se 
o fato de que o número elevado de medicamentos prescritos 
e esquema terapêutico complexo são fatores que levam à não 
adesão em portadores de IC16.

Na questão relacionada ao consumo de sal, observou-se 
que a maioria (78%) dos pacientes sabia referir corretamente 
os alimentos que continham menor teor de sódio e 34% res-
ponderam corretamente a questão relacionada ao teor de água 
dos alimentos. Estudo anterior corrobora com os resultados 
deste estudo, o qual apresentou índice elevado de acerto 
em relação à quantidade de sódio dos alimentos (96,1%)9. 
A sobrecarga hidro-salina é frequentemente referida como 
causa comum de descompensação da IC1. O consenso atual 
recomenda que os pacientes sejam orientados a não colocar 
sal adicional nos alimentos já preparados e a evitar alimen-
tos industrializados e enlatados, que são ricos em sódio. A 
literatura revela correlação significativa entre adesão para o 
autocuidado e conhecimento, incluindo seguimento da dieta 
com restrição de sal e líquidos3.

Quanto à importância de tomar a vacina contra a gripe 
e pneumonia, apenas uma pessoa referiu sobre esta questão. 
A vacina contra influenza é indicada anualmente para todos os 
pacientes com IC, devido à redução do risco de infecção res-
piratória, o que pode prevenir a descompensação da doença10. 
Porém, a falta de informação do paciente dificulta esta relação.

Nas demais questões sobre o autocuidado em relação aos 
hábitos de vida, o índice de acertos variou entre 16% e 66%. 
O estudo de Rabelo et al.9 demonstrou que a faixa etária e o 
tempo de escolaridade são fortes indicadores para o conheci-
mento e autocuidado, influenciando na melhora da adesão ao 
tratamento. A educação em saúde para os pacientes influencia 
nas atitudes e no comportamento adequado devido ao processo 
de melhora do conhecimento. No entanto, deve ser contínuo, 
sistemático e desenvolver a compreensão e valorização para o 
alcance do autocuidado10.
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A complexidade do tratamento da IC tem levado ao 
desenvolvimento de programas de gerenciamento da doença 
e revelado que a educação sistemática, com emprego de 
estratégias para a manutenção da terapêutica farmacológica, 
restrição de sódio, controle de peso, prática de exercícios 
físicos e reconhecimento dos sinais e sintomas de descom-
pensação da IC, têm efeito positivo para a adesão ao trata-
mento medicamentoso e não medicamentoso1,3,14. Um estudo, 
conduzido por enfermeira, em pacientes com IC tratados 
ambulatorialmente, baseado na educação em saúde com a 
utilização de estratégia para mudança de comportamento e 
no autocuidado, revelou mudanças no comportamento de 
adesão e nos benefícios e barreiras percebidos ao tratamento 
diurético e automonitorização de peso/edema13. Sendo assim, 
o enfermeiro desempenha um papel de suma importância na 
abordagem dos pacientes e seus familiares para a educação 
do conhecimento dessa síndrome, propiciando o desenvol-
vimento das habilidades para o autocuidado e consequente 
melhora na qualidade de vida.

ConClusÃo

Este estudo revelou que os pacientes com IC 
apresentaram pouco conhecimento em relação à doença, ao 
tratamento e ao autocuidado. Destaca-se, assim, a atuação 
de uma equipe multiprofissional, em especial do enfermeiro, 
no processo de educação e acompanhamento dos pacientes 
portadores desta afecção. Nesse sentido, há necessidade de 
buscar estratégias que melhorem o comportamento de auto-
cuidado dos pacientes e seus familiares, incluindo medidas 
farmacológicas e não farmacológicas para promover melhor 
compreensão e aceitação da doença. Sendo assim, a amplia-
ção do conhecimento dos pacientes com IC constitui aspecto 
relevante para a mudança do comportamento e, consequente-
mente, do seu estilo de vida.
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Introdução: A ventilação mecânica (VM) é indispensável nas inter-
venções cirúrgicas cardíacas. Porém, mesmo que por curto período 
de tempo, pode causar prejuízo pulmonar, com lesões no parênquima 
por excesso de pressão e/ou volume nas vias aéreas. Na titulação do 
volume corrente (VC), é comum utilizar o peso real e não o peso 
ideal, aquele calculado baseando-se pela altura, o que poderia gerar 
alterações gasométricas e na mecânica pulmonar. Objetivo: Com-
parar a titulação do volume corrente pelo peso ideal e pelo peso real 
durante o uso da VM no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. 
Método: Ensaio clínico prospectivo, randomizado, realizado no perí-
odo de agosto a novembro de 2008. Pacientes de ambos os gêneros, 
idade entre 18 e 80 anos foram randomizados em dois grupos: peso real 
(PR) e peso ideal (PI) durante o pós-operatório imediato de cirurgia 
cardíaca, nos quais foram analisados a troca gasosa, pela gasometria 
realizada no ato de admissão e 30 minutos após a mesma; e a me-
cânica pulmonar (pressão platô). Pacientes com acidose metabólica 
com pH < 7,2 foram excluídos. A análise estatística incluiu teste de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov, teste t com p < 0,05, e teste 
de Mann Whitney para variáveis não paramétricas. Resultados: Total 
de 55 pacientes, sendo 28 no grupo PR e 25 no PI; dois pacientes 
excluídos, restando 29 homens e 24 mulheres. A idade média foi de 
58,83 ± 11,74 anos. Os valores de pressão platô (PR: 19,29 cmH2O 
vs PI: 17,12 cmH2O), pH (PR: 7,38 vs. PI: 7,32) e PCO2 (PR: 34,5 
mmHg vs. PI: 40,85 mmHg) foram estatisticamente significantes, 
com p < 0,04, p < 0,01 e p < 0,02, respectivamente. Conclusão: Uso 
do PR pareceu ser benéfico na população estudada quando analisado 
distúrbio ácido básico; porém, o grupo PI mostrou-se melhor quanto 
à mecânica pulmonar.
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Introduction: The mechanical ventilation (MV) is essential in car-
diac surgery. But even for a short period of time, the MV can cause 
lung injury with parenchyma injury of pressure and/or volume in 
the airways. In the titration of tidal it is common to use the actual 
weight rather than the ideal weight, calculated based on the height, 
which could generate gasometric and changes in lung mechanics. 
Objective: To compare the titration of the current volume by ideal 
weight and the actual weight during the use of MV in the immediate 
postoperative period of cardiac surgery. Method: Clinical prospective, 
randomized, carried out from August to November 2008. Patients 
of both sexes, aged between 18 and 80 years, randomized into two 
groups: actual weight (AW) and ideal weight (IW), in the immediate 
postoperative period of cardiac surgery. The blood gas analysis was 
conducted in the act of admission and 30 minutes after that. Blood gas 
and pressure plateau results were compared among the two groups. 
Patients with metabolic acidosis of pH < 7.2 were excluded. Statistical 
analysis included the test of Kolmogorov-Smirnov normality, t test 
with p < 0.05, and the Mann Whitney test for non parametric varia-
bles. Results: Total 55 patients being 28 PR and 25 IP, 2 excluded 
patients, 29 men and 24 women. The average age was 58.83 ± 11.74 
years. The values of Plateau pressure (real: 19.29 vs ideal: 17.12), pH 
(real: 7.38 vs ideal: 7.32) and PCO2 (real: 34.5 vs ideal: 40.85) were 
statistically significant, with p < 0.04, p < 0.01 and p < 0.02, respec-
tively. Conclusion: Using the actual weight seemed to be beneficial 
in the study population as compared to the ideal weight when disturb 
acid basic was analyzed.
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A assistência ventilatória pode ser entendida como a 
técnica que visa o auxílio na oxigenação e/ou da 
ventilação dos pacientes de maneira artificial até que 

estes estejam capacitados a reassumi-las. Esta assistência 
torna-se importante para os pacientes submetidos a inter-
venções cirúrgicas e para aqueles internados nas unidades 
de terapia intensiva com insuficiência respiratória1. Nas 
intervenções cirúrgicas, sua indicação é necessária em casos 
de anestesia geral pelo uso de bloqueadores neuromusculares 
associados a anestésicos, tornando o paciente inconsciente e 
dependente de equipamentos para manutenção das funções 
vitais, tal como a ventilação pulmonar. Portanto, o retorno 
da consciência e do controle da respiração de forma autonô-
mica pelo sistema nervoso central encerra sua aplicação2-5.

Porém, mesmo que por curto período de tempo, a ven-
tilação mecânica pode interferir negativamente nos sistemas 
cardiovascular e pulmonar, bem descrito como hipotensão 
arterial e lesões do parênquima pulmonar por excesso de 
pressão nas vias aéreas, caracterizado por barotrauma e/ou 
excesso de volume inspiratório (volutrauma)6,7. Em casos 
ainda da aplicação de volume minuto elevado, pode-se 
causar alcalose respiratória8. Dessa forma, é largamente 
preconizada a aplicação de volume corrente (VC) entre 6 
e 10 mL/Kg e a monitoração da pressão de platô abaixo de 
30 cmH2O

7,9-11.
Na titulação dos parâmetros ventilatórios, profissio-

nais das unidades de terapia intensiva utilizam o peso real 
do paciente como referência para o cálculo do VC12. Mas 
em muitos casos em que a obesidade é frequente, os valores 
podem diferir muito do peso ideal, possibilitando uma ven-
tilação com volumes maiores do que o necessário, trazendo 
possíveis danos ao paciente5,6,13. Isso poderia ser evitado ao 
usar o peso ideal de cada indivíduo, relacionando o volume 
pulmonar com a estatura do corpo, e não à massa corporal. 
O peso ideal pode ser calculado por uma simples fórmula 
matemática, sendo distinta entre homens e mulheres10.

oBjetiVo

Comparar a titulação do volume corrente baseado pelo 
peso ideal ou peso real do paciente durante o uso da ventilação 
mecânica no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca pela 
análise gasométrica e mecânica pulmonar.

método

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, realizado 
no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Foram incluí-
dos pacientes de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 80 
anos, concordantes com o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) previamente entregues e que foram 
submetidos à cirurgia cardíaca, com exceção das correções 
de cardiopatias congênitas, transplante cardíaco, pacientes 
que não aceitaram o TCLS e que evoluíssem com acidose 
(pH < 7,2) no ato de admissão.

Ao serem incluídos no estudo, os pacientes foram 
randomizados em dois grupos: Grupo Peso Real (PR), em 
que o cálculo do volume corrente era baseado pelo peso real 
do paciente; e Grupo Peso Ideal (PI), em que o cálculo do 
volume corrente era dado pela fórmula: 50 + 0,91 (altura em 
centímetros - 152,4) para homens; e 45,5 + 0,91 (altura em 
centímetros - 152,4) para mulheres8.

Ambos os grupos foram ventilados com volume cor-
rente expirado de 8 mlKg e demais parâmetros ventilatórios, 
de acordo com protocolo do Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia: modo ventilatório em volume controlado, frequ-
ência respiratória de 14 ipm, FiO2 40% e PEEP de 5 cmH2O. 
A mensuração da pressão platô era realizada na admissão. 
A gasometria arterial foi realizada na admissão do paciente 
(Ad) e após 30 minutos (M1). O estudo era encerrado após a 
avaliação da gasometria do M1. Durante o estudo, nenhum 
parâmetro ventilatório era alterado, a não ser FiO2 quando 
necessário. A comparação entre os grupos incluiu análise de 
distúrbio ácido básico (pH), troca gasosa (PaCO2, PaO2) e 
mecânica pulmonar (Pressão Platô).

A análise estatística foi realizada com os testes de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov, teste de t Student 
com p < 0,05, e teste de Mann Whitney para variáveis não 
paramétricas.

resultados

No total, 55 pacientes foram incluídos no estudo, sendo 
que dois foram excluídos por acidose e assincronia ventilatória. 
Portanto, dos que concluíram 29 eram homens e 24 mulheres. 
As médias da idade, peso real e ideal, altura, pressão platô, 
pressão pico e volume corrente entre os dois grupos estão 
demonstradas na Tabela 1.

Os valores de pH (PR: 7,38 ± 0,061 vs. PI: 7,33 ± 0,048 
p < 0,001), PaCO2 (PR: 34,50 ± 6,4 vs. PI: 40,85 ± 5,97 p < 
0,02), e pressão platô (PR: 19,29 ± 4,59 vs. PI: 17,12 ± 2,69 
p < 0,04) mostraram-se estatisticamente significantes, como 
pode ser observado nas Figuras 1, 2 e 3.

Os valores de Base Excess (BE) não mostraram signifi-
cância (PR: -3,60 ± 3,20 vs. PI: -4,08 ± 3,35 p < 0,63), porém, 
os menores valores encontraram-se no grupo PI, e, portanto, 
aqueles ventilados com volume corrente menor. Isso pode ser 
observado na Figura 4.

Ambos os grupos apresentaram valores satisfatórios 
de PaO2 (119,50 ± 33,1 PR vs. PI 108,00 ± 19,8), porém, sem 
diferença estatística (p < 0,38).

disCussÃo

Em nosso estudo, a discrepância entre os valores de 
peso real e peso ideal se dá pelo alto índice de doenças cardio-
vasculares, incluindo a obesidade e o sedentarismo observado 
em nossa população. Tal fato foi responsável pela diferença 
entre os valores de volume corrente e, consequentemente, as 
variáveis estudadas.
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Tabela 1. Características basais dos grupos Peso Real (PR) e Peso Ideal (PI), São Paulo, 2008.

Peso Real (PR) (n = 28) Peso Ideal (PI) (n = 25) p

Gênero: Masculino/Feminino 14/14 12/13

Peso Real (Kg) 71,62 ± 10,34 67,50 ± 11,31 0,151

Peso Ideal (Kg) 58,65 ± 10,58 55,00 ± 8,88 0,090

Idade (anos) 59,50 ± 12,50 59,00 ± 11,04 0,716

Altura (metros) 1,64 ± 0,09 1,62 ± 0,07 0,060

Pressão Platô (cmH20) 19,00 ± 4,59 17,00 ± 2,69 0,044

Pressão Pico (cmH20) 24,00 ± 6,61 21,00 ± 3,79 0,268

Volume corrente exalado (ml) 550 ± 107,13 430 ± 79,64 < 0,0001

Figura 1. Comparação da pressão platô entre os grupos PR e PI (p < 0,04).
Figura 2. Comparação do pH entre os grupos PR e PI (p < 0,001).

A elevação da PaCO2 observada no grupo PI vai de 
encontro com o estudo de Hickling et al.14, que demonstra 
os efeitos do uso de baixos volumes pulmonares, tais como 
a possibilidade do aparecimento de hipercapnia e o efei-
to protetor ao parênquima pulmonar. No mesmo grupo, 
observou-se pressão de platô menor o que pode ser esten-
dido como fator protetor, segundo Muscedere et al.15, e está 
relacionado com a diminuição da mortalidade no uso da 
ventilação mecânica13.

Para que pudéssemos manter, então, o uso do PI no cálculo 
do volume corrente, poderíamos ter utilizado frequência respira-
tória mais alta, a fim de manter os benefícios da pressão de platô 
mais baixa e evitar possíveis volutraumas, porém, sem prejudicar a 
troca gasosa. Concomitante a valores mais altos de CO2, apesar de 
estarem dentro da normalidade, foi visto que houve queda do base 
excess e do pH, refletindo acidose metabólica compensada total 
ou parcialmente. Isso pode ocorrer devido às consequências da 

circulação extracorpórea, que causa redução da perfusão tecidual, 
com consequente aumento do metabolismo anaeróbico, aumento 
de resistência à insulina e, assim, quadro de acidemia.

Assim, ao relacionar o valores de pH, veremos uma 
tendência a um valor normal no grupo PR, pela compensação 
respiratória, comprovada pelo menor valor de CO2 possível 
graças aos maiores valores de volume corrente dentro deste 
grupo, trazendo o pH para os valores de normalidade.

ConClusÃo

Em nossa população, o uso do peso real como base 
para titulação do volume corrente em pacientes pós-operatório 
imediato de cirurgia cardíaca mostrou-se adequado quando 
analisamos o equilíbrio ácido básico. Porém, o grupo PR 
apresentou-se benéfico quanto à mecânica pulmonar.

Assim, novos estudos são necessários em outros tipos de po-
pulação ou usando novas metodologias ou parâmetros ventilatórios.
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Figura 3. Comparação do CO2 entre os grupos PR e PI (p < 0,02).

Figura 4. Comparação do Base Excess entre os grupos PR e PI 
(p < 0,63), São Paulo, 2008.

referênCias

 1. Barbas CSV, Rothman A, Amato MBP, Rodrigues Jr M. Técnicas de 
assistência ventilatória. In: Knobel E. Condutas no paciente grave. São 
Paulo: Atheneu; 1994. p.312-46.

 2. Rang HP, Dale MM. Farmacologia. 2a ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 1993.

 3. D’Arco C, Okano IR, Laselva CR. Cuidados de Enfermagem na Assis-
tência Neurológica. In: Knobel E. Condutas no paciente grave. São Paulo: 
Atheneu; 1998. p.1557-63.

 4. Gouvêa PAM, Bernardes CF. Anestesia combinada e extubação precoce 
em paciente com persistência do canal arterial: relato de caso. Rev Bras 
Anestesiol. 2001;51(4):331-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
70942001000400009

 5. Fortis EAF, Munechika M. Ventiladores em anestesia. In: Manica J, ed. 
Anestesiologia: princípios e técnicas. Porto Alegre: Artmed; 1997. p.142-67.

 6. Patman S, Sanderson D, Blackmore M. Physiotherapy following cardiac 
surgery: is it necessary during the intubation period? Aust J Physiother. 
2001;47(1):7-16. PMID: 11552858

 7. Tremblay LN, Slutsky AS. Ventilator-induced injury: from barotrauma 
to biotrauma. Proc Assoc Am Physicians. 1998;110(6):482-8. PMID: 
9824530

 8. III Consenso de ventilação mecânica. J Bras Pneumol. 2007;33(supl 
2):S92-S150.

 9. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal 
volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndro-
me. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med. 
2000;342(18):1301-8. PMID: 10793162

10. Tsuno K, Miura K, Takeya M, Kolobow T, Morioka T. Histopathologic 
pulmonary changes from mechanical ventilation at high peak airway 
pressures. Am Rev Respir Dis. 1991;143(5 Pt 1):1115-20.

11. Moura HV, Pomerantzeff PMA, Gomes WJ. Síndrome da resposta infla-
matória sistêmica na circulação extracorpórea: papel das interleucinas. Rev 
Bras Cir Cardiovasc. 2001;16(4):376-87. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/
S0102-76382001000400010

12. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, Magaldi RB, Schettino GP, 
Lorenzi-Filho G, et al. Effect of a protective-ventilation strategy on 
mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 
1998;338(6):347-54. PMID: 9449727 DOI: http://dx.doi.org/10.1056/
NEJM199802053380602

13. Hulzebos EH, Van Meeteren NL, De Bie RA, Dagnelie PC, Helders PJ. 
Prediction of postoperative pulmonary complications on the basis of 
preoperative risk factors in patients who had undergone coronary artery 
bypass graft surgery. Phys Ther. 2003;83(1):8-16. PMID: 12495408

14. Hickling KG, Walsh J, Henderson S, Jackson R. Low mortality rate in 
adult respiratory distress syndrome using low-volume, pressure-limited 
ventilation with permissive hypercapnia: a prospective study. Crit 
Care Med. 1994;22(10):1568-78. PMID: 7924367 DOI: http://dx.doi.
org/10.1097/00003246-199422100-00011

15. Muscedere JG, Mullen JB, Gan K, Slutsky AS. Tidal ventilation at low 
airway pressures can augment lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 
1994;149(5):1327-34. PMID: 8173774 DOI: http://dx.doi.org/10.1164/
ajrccm.149.5.8173774



38 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 23 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2013

Caumo MR et al./Síndrome metabólica em adultos: prevalência e concordância entre critérios diagnósticos
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(3 Supl A):38-42

Introdução: A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por 

alterações fisiopatológicas que aumentam o risco de doenças cardio-

vasculares. Objetivo: Avaliar a frequência de síndrome metabólica 

em adultos de acordo com critérios diagnósticos e analisar qual 

parâmetro a identificou melhor. Método: Estudo de 124 pacientes 

do ambulatório de nutrição clínica de um Instituto de Cardiologia de 

São Paulo. O diagnóstico de síndrome metabólica foi determinado 

de acordo com os critérios do National Cholesterol Education Pro-

gram - Adult Treatment Panel III (NCEP/ATPIII) e da International 

Diabetes Federation (IDF) para todos os pacientes. Utilizou-se teste 

qui-quadrado para análise das diferenças entre as variáveis categó-

ricas. A média das variáveis numéricas foi comparada por teste de 

Mann Whitney para amostras independentes com nível de signifi-

cância de 0,05 ou 5%. Para testar a concordância entre os critérios, 

utilizou-se o coeficiente Kappa. Resultados: Participaram do estudo 

61 homens e 63 mulheres. O grupo apresentou percentuais elevados 

de pré-obesidade (31,5%), obesidade (64,5%) e alterações do perfil 

glicídico (62,9%). Diferenças estatísticas significantes entre os sexos 

foram encontradas nas frequências de hipertensão arterial (p = 0,01) 

e circunferência elevada (p = 0,00). A concordância geral entre os 

critérios foi muito boa (Kappa = 0,897; p = 0,000). Observou-se 

que 92,6% dos pacientes que foram diagnosticados com SM pelo 

ATPIII também o foram pela IDF. Conclusão: A concordância entre 

os critérios para diagnósticos da SM indicou que ambos podem ser 

utilizados na prática clínica.
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Introduction: Metabolic Syndrome (MS) is characterized by patho-

physiological changes that increase the risk of cardiovascular disease. 

Objective: To evaluate the frequency of metabolic syndrome in 

adults according to criteria diagnoses and analyze which parameter 

best identified it. Method: The study of 124 patients from the Clini-

cal Nutrition Institute of Cardiology in São Paulo. The diagnosis of 

metabolic syndrome was determined according to the criteria of the 

National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III 

(NCEP/ATPIII) and International Diabetes Federation (IDF) for all 

patients. The chi-square analysis of differences between categorical 

variables was used. The average numerical variables were compared 

by Mann-Whitney test for independent samples with significance 

level of 0.05 or 5%. The Kappa coefficient was used to evaluate the 

concordance between both criteria. Results: The study included 61 

men and 63 women. The group had high percentages of pre-obesity 

(31.5%), obesity (64.5%) and abnormal glucose profile (62.9%). 

Statistically significant differences between sexes were found in 

the frequencies of hypertension (p = 0.01) and high circumference 

(p = 0.00). The overall agreement between the criteria was very 

good (Kappa = 0.897, p = 0.000). It was observed that 92.6% of 

patients who were diagnosed with MS by ATPIII were also by IDF. 

Conclusion: The agreement between the criteria for diagnosis of 

MS indicated that both can be used in clinical practice.
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Descriptors: abdominal fat, cardiovascular diseases, metabolic 
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A Síndrome Metabólica (SM) é caracterizada por altera-
ções fisiopatológicas que aumentam o risco de doenças 
cardiovasculares devido à presença concomitante de 

hipertrigliceridemia, redução do HDL colesterol, excesso de 
gordura abdominal, elevação da pressão arterial e hiperglice-
mia. É vista atualmente como importante problema de saúde 
pública, associada à alta morbimortalidade cardiovascular e 
ao elevado custo socioeconômico1. Definida primeiramente 
pela Organização Mundial da Saúde, que considerava como 
ponto fundamental para diagnóstico a avaliação da presença da 
resistência à insulina ou alterações no metabolismo da glicose2. 
Foi posteriormente reformulada pelo National Cholesterol 
Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP/ATPIII 
revisado), que propôs novo critério levando em consideração 
a presença de três dentre quaisquer dos cinco componentes 
adotados: pressão arterial ≥ 130 x 85 mmHg ou uso continuo 
de anti-hipertensivo oral, glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl ou 
diagnóstico prévio de diabetes mellitus tipo 2, triglicerídeos 
≥ 150 mg/dl, HDL colesterol ≤ 40 mg/dl para homens e ≤ 
50 mg/dl para mulheres, medida da circunferência abdominal 
≥ 88 cm para mulheres e ≥ 102 para homens. Dispensando a 
constatação de resistência à insulina, facilitando sua utilização 
no âmbito clínico3,4.

Entretanto, cada vez mais estudos começaram a evi-
denciar que a obesidade e o tecido adiposo, destacadamente 
o abdominal, representava fator de risco independente para 
doenças cardiovasculares. Levando em consideração esta nova 
abordagem, em 2006 a International Diabetes Federation 
(IDF) recomendou uma terceira avaliação, desta vez enfati-
zando a obesidade abdominal de acordo com o grupo racial do 
indivíduo: CA ≥ 80 cm para mulheres e ≥ 94 para homens 
europeus e ≥ 90 para asiáticos associada à presença de dois 
ou mais fatores de risco (valores alterados de pressão arterial, 
glicemia, triglicerídeos e HDL colesterol com pontos de corte 
iguais aos do ATP III revisado)5-9.

O estudo da SM tem sido dificultado pela falta de 
consenso sobre qual o melhor critério diagnóstico utilizar em 
estudos epidemiológicos e ou na prática clínica, o que resulta 
em estimativas variadas em sua prevalência10. Apesar disso, 
observa-se comportamento crescente em países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, atingindo de 13,7% a 39% da população 
mundial. A ocorrência da SM é mais evidente com a elevação 
da faixa etária e especialmente no sexo feminino. Ademais, a 
SM aumenta a mortalidade geral em cerca de uma vez e meia e 
a cardiovascular em aproximadamente duas vezes e meia. Em-
bora a patogênese da SM não esteja completamente elucidada, 
seus diferentes componentes estão associados a distúrbios 
metabólicos, além de haver provável interação entre fatores 
genéticos e ambientais, incluindo dieta inadequada e seden-
tarismo. Sabe-se que os padrões mais comumente utilizados 
atualmente são ATP III revisado e IDF e que o diagnóstico visa 
à adequação do tratamento e o controle dos fatores de risco que 
possam potencializar o quadro, na medida em que as doenças 
que a compõem são crônicas e suas sequelas irreversíveis11-19.

oBjetiVo

Avaliar a frequência de SM em adultos de acordo com 
os critérios do ATPIII revisado e IDF e analisar qual parâmetro 
diagnóstico identificou melhor a presença de SM na amostra 
estudada.

método

Estudo transversal retrospectivo com coleta de dados 
primários de prontuários de pacientes atendidos no ambulatório 
de nutrição clínica de um Instituto de Cardiologia do Estado 
de São Paulo, no período de janeiro a junho de 2011. Foram 
analisados 124 adultos de ambos os sexos que não tivessem 
passado por intervenção nutricional. O estudo foi submetido 
e aprovado pelo Comitê de Ética da própria instituição. Na 
avaliação antropométrica, foram utilizadas medidas de peso, 
estatura e circunferência abdominal. O peso foi obtido por meio 
de balança do tipo plataforma da marca Filizola, colocada em 
superfície lisa, com capacidade para até 150 Kg e precisão de 
100 g. Os indivíduos estavam descalços, com roupas leves, 
posicionados no centro da balança e em posição vertical. A 
estatura foi aferida em posição ereta, pés descalços e unidos 
em paralelo, utilizando-se como instrumento estadiômetro 
acoplado a balança com resolução de 1 mm. A circunferência 
abdominal foi mensurada com o indivíduo em posição vertical, 
no ponto médio entre a margem inferior da última costela e a 
crista ilíaca no plano horizontal, por fita métrica inextensível, 
graduada em milímetros.

Para classificação do estado nutricional, foi utilizado 
o cálculo do índice de massa corporal classificado de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde. A obesidade abdominal 
foi identificada segundo os pontos de cortes estabelecidos pelo 
ATP III revisado e IDF segundo o sexo. A análise laboratorial 
foi conduzida de acordo com os exames solicitados na rotina 
do ambulatório, que incluem dosagem sérica de colesterol 
total e frações, triglicérides e glicemia de jejum. As amostras 
de sangue foram coletadas por meio de punção venosa, após 
jejum de 12 horas. Para as dosagens, utilizaram-se técnicas 
laboratoriais enzimáticas e calorimétricas convencionais, 
com exceção dos níveis de LDL que foram calculados por 
meio da equação de Friedewald. A pressão arterial foi aferida 
utilizando-se esfingmomanômetro de mercúrio calibrado com 
manguito apropriado.

O diagnóstico de SM foi realizado de acordo com os 
critérios diagnósticos propostos pelo ATPIII revisado e IDF, 
tendo como base os seguintes fatores de risco: medida da cir-
cunferência abdominal, triglicerídeos, HDL colesterol, pressão 
arterial e glicemia de jejum. Considerou-se a alteração de três 
dos fatores de risco supracitados para caracterizar SM segundo 
o ATPIII revisado e o aumento da medida da circunferência 
abdominal acrescido de pelo menos dois outros fatores de risco 
para definir segundo a IDF.

Para a análise estatística dos dados, além de se proceder 
à descrição dos achados do estudo, foram construídas tabelas 
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de contingência para medir a associação entre as variáveis 
estudadas. Utilizou-se o teste qui-quadrado para análise das 
diferenças entre as variáveis categóricas. A média das variá-
veis numéricas foi comparada por teste de Mann Whitney para 
amostras independentes. Para todos os testes, foi adotado nível 
de significância de 0,05 ou 5%. Para testar a concordância en-
tre os critérios para definição de SM, utilizou-se o coeficiente 
Kappa executados pelo programa SPSS.

resultados

Participaram do estudo 61 homens, com média de idade 
de 49,69 anos, e 63 mulheres, com idade média de 51,44 anos. A 
distribuição da amostra segundo os valores de tendência central e 
de dispersão para as variáveis de interesse encontram-se dispostas 
na Tabela 1. Foram observadas médias de índice de massa cor-
poral (IMC), circunferência abdominal, pressão arterial sistólica, 
pressão arterial diastólica, glicemia de jejum, LDL colesterol 
e triglicerídeos acima dos pontos de cortes preconizados para 
risco cardiovascular. O grupo apresentou percentuais elevados 
de pré-obesidade, obesidade e alterações dos perfis glicídico 
e lipídico independentemente do sexo. Diferenças estatísticas 
significantes foram encontradas nas frequências de hipertensão 
arterial e medida da circunferência abdominal (Tabela 2).

Foram encontradas prevalências elevadas de SM nos dois 
critérios diagnósticos avaliados segundo o sexo. Embora as mu-
lheres tenham apresentado maiores percentuais de SM segundo o 
critério ATPIII revisado e os homens segundo a IDF, não foram 
encontradas diferenças estatísticas significantes entre os sexos 
(Figura 1) Observou-se que na avaliação da prevalência geral de 
SM o critério ATPIII revisado identificou maior número de indi-
víduos do que a IDF, contudo, não foram identificadas diferenças 
estatisticamente significantes entre os critérios. A concordância 

geral entre os critérios diagnósticos para síndrome metabólica foi 
muito boa (Kappa = 0,897; p = 0,000). Observou-se que 92,6% 
dos pacientes que foram diagnosticados com SM pelo ATPII 
revisado também o foram pela IDF (Tabela 3).

disCussÃo

A prevalência de SM em diferentes populações pode 
variar de acordo com os critérios diagnósticos adotados para sua 
definição6-8,12,15. No presente estudo, foram utilizados os concei-
tos do NCEP ATPIII revisado e o da IDF para avaliar amostra 
de 124 pacientes em ambulatório de nutrição. Observaram-se 
prevalências elevadas para SM em ambos os critérios adotados. 
Dos componentes utilizados para caracterização, os mais pre-
valentes foram: hipertensão arterial, LDL colesterol elevado, 
hipertrigliceridemia e glicemia de jejum alterada para o sexo 
masculino e colesterol total elevado, HDL colesterol baixo e 
medida da circunferência abdominal elevada para o sexo fe-
minino. Em estudo semelhante, Barbosa et al.20 encontraram 
em amostra de 719 pacientes em ambulatórios cardiológicos 
de São Luis - Maranhão, que 62,3% dos homens e 64,6% das 
mulheres apresentavam SM segundo o critério diagnóstico do 
ATPIII revisado e que 48,9% dos homens e 59% das mulhe-
res pelo IDF20. Estudos epidemiológicos recentes realizados 
nos EUA, Alemanha e Brasil revelaram que a obesidade está 
diretamente associada à SM, fato possivelmente justificado 
pela redução de atividade física e aumento da ingestão de 
grandes quantidades de calorias nessas populações7,13,14,16-18. 
Neste estudo, encontrou-se que 61,5% dos homens estavam em 
pré-obesidade e 56,3% das mulheres eram obesas. A associação 
entre massa corporal e SM, independente da presença de outras 
variáveis sociodemográficas, revela a influência do excesso de 
peso na determinação da SM.

Tabela 1. Distribuição da amostra segundo valores de tendência central e de dispersão para variáveis demográficas, 
antropométricas e bioquímicas.
Variável Homens (61) Mulheres (63) IC 95% (todos)

Idade 49,69 ± 8,73 51,44 ± 7,30 49,15-52,01

Peso 91,57 ± 16,50 83,72 ± 18,29 84,42-90,75

Estatura 1,70 ± 0,80 1,58 ± 0,06 1,62-1,66

Índice de Massa Corporal 31,51 ± 4,83 33,51 ± 6,44 31,49-33,55

Circunferência Abdominal 107,70 ± 13,06 106,17 ± 14,05 104,51-109,33

Pressão Arterial Sistólica 138,26 ± 26,53 135,49 ± 23,68 132,40-141,31

Pressão Arterial Diastólica 90,02 ± 18,80 84,83 ± 13,88 84,42-90,33

Glicemia de Jejum 129,59 ± 65,75 118,54 ± 44,92 113,99-133,96

Colesterol Total 181,77 ± 45,03 188,40 ± 42,23 177,39-192,88

LDL Colesterol 105,95 ± 37,42 103,08 ± 38,10 97,72-111,26

HDL Colesterol 45,05 ± 11,13 53,98 ± 16,73 48,44-52,24

Triglicerídeos 179,05 ± 107,58 167,63 ± 170,51 156,30-198,60
(n = 124).
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Tabela 2. Características clínicas de adultos atendidos no ambulatório de nutrição.

Variáveis Masculino (61) 
n (%)

Feminino (63) 
n (%)

p

Estado Nutricional

0,16
Eutrofia 2 (40) 3 (60)

Pré-Obeso 24 (61,5) 15 (38,5)

Obesidade 35 (43,8) 45 (56,3)

Glicemia de jejum (≥ 100 mg/dl) 41 (52,6) 37 (47,4) 0,36

Colesterol Total (≥ 200 mg/dl) 21 (47,7) 23 (52,3) 0,85

LDL-C (≥ 160 mg/dl) 6 (54,5) 5 (45,5) 0,76

HDL (≤ 40 mg/dl - Homens)/(≤ 50 mg/dl - Mulheres) 23 (41,1) 33 (58,9) 0,11

TG (≥ 150 mg/dl) 30 (53,6) 26 (46,4) 0,47

Hipertensão Arterial 23 (59) 16 (41) 0,01

Circunferência Abdominal elevada 21 (37,2) 23 (62,8) 0,00
(n = 124).

Figura 1. Distribuição da amostra segundo a prevalência de Síndrome 
Metabólica pelos critérios da IDF e ATP III revisado. (n = 124).

Tabela 3. Concordância entre os critérios IDF e ATPIII 
revisado para o diagnóstico de síndrome metabólica.

SM ATP III 
revisado

p

SM IDF Não (%) Sim (%)

0,016Não (%) 100 0

Sim (%) 7,4 92,6
Kappa = 0,897; p = 0,000 (n = 124).

Resultados mais elevados foram descritos por Park et al.21, 
em que foi relatada a razão de chances de possuir a SM de 67,7 
vezes para homens e 34,5 vezes para mulheres com IMC ≥ 35kg/
m2, em comparação a indivíduos com peso normal. A presença 
de gordura visceral está fortemente associada com as alterações 
metabólicas presentes na SM e que aumentam o risco cardiovas-
cular, sendo considerado melhor método para prever tais situações 
do que a gordura corporal total9. No presente estudo, a medida da 
circunferência abdominal mostrou-se elevada, independentemente 
do sexo, representando risco potencial para doenças cardiovasculares 
e SM. Os valores de glicemia de jejum estudados mostraram média 
aumentada em relação ao ponto de corte preconizado.

Sabe-se que níveis elevados de glicemia, atingindo valores 
indesejáveis, podem ser indicativos de resistência insulínica em 
indivíduos em acompanhamento cardiológico, conferindo também 
caráter de alto risco para doenças cardiovasculares. A hiperglicemia, 
ao se expressar mais frequente no grupo com SM, revela a estreita 
relação entre o metabolismo alterado da glicose e a SM. A elevação 
dos triglicerídeos tem estado associada de forma independente com 
o aumento de risco de eventos cardiovasculares2. Em nosso estudo, 
essa variável mostrou-se fator de risco potencial, uma vez que o valor 
médio encontrado na amostra esteve muito acima do recomendado. 
Sobre os componentes isolados da SM, o estudo revelou que os 
homens apresentaram maiores percentuais de alterações, porém 
diferenças significantes só foram observadas para a CA elevada 
(mais predominante nas mulheres).

A obesidade central tem estado associada com o aumento 
de risco de morbimortalidade cardiovascular, mesmo entre aqueles 
com peso dentro da faixa de normalidade. Sabe-se que a adiposidade 
central pode elevar o risco de diabetes, hipertensão, aterosclerose e 
entre as mulheres, também o de câncer de mama6,7,9. Além disso, o 
aumento da circunferência abdominal parece ser bom preditor para 
o desenvolvimento de hipertensão e dislipidemia, associando-se, 
também, com o risco de infarto agudo do miocárdio. No presente 
estudo, a prevalência da SM, independentemente do critério diag-
nóstico utilizado, foi maior nas mulheres. A concordância entre os 
critérios para diagnósticos da SM, medida pelo Kappa, foi consi-
derada boa, indicando que ambos os critérios podem ser utilizados 
na prática clínica, o que também foi identificado em outros estudos 
nacionais e internacionais.

ConClusÃo

Embora ainda não haja um critério diagnóstico ideal para 
definição de SM, o estudo mostrou que a alta prevalência em adultos 
sugere maiores riscos para o desenvolvimento de doenças cardio-
vasculares, independentemente do critério diagnóstico utilizado, 
indicando que ambos podem ser utilizados na prática clínica.
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