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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.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Direitos Autorais

SUPLEMENTO DA REVISTA da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de SP

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos os 
direitos autorais do artigo: “ (  )” à Revista da Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo. O(s) signatários garante(m) que 
o artigo não infringe os direitos autorais ou qualquer outro direito 
de propriedade de terceiros, e confirma(m) que sua versão final foi 
revista e aprovada por ele(s).

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade 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.

São Paulo, ___ de _____ de 20__.
Assinatura: __________________________
Autor:
Assinatura: __________________________
Autor:
Assinatura: __________________________
Autor:
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Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Cli-

nical exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.

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

1994;84(12):15.
Volume com suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel car-

cinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 

Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.
Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark 

BL Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998. p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone 

survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002.

Takemura CK. Correlação das variáveis geométricas 
de lesões coronárias com achados ultra-sonográficas [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s com-

putational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic 
programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, 
Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 

Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: http://
www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e saúde: 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.

- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Glo-

bo, Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.

- Revista:
Morse SS. Factors in the emergence of infections di-

seases. Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 
5]. Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works 
for asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: http://
www.sinuses.com/postsurg.htm.

- Capítulo de livro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works 

for asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Available 
from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.

- Tese (livro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensi-

dade vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal de São 
Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: http://www.
epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas
As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário para 

a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 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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Caros colegas associados,

Início de ano é tempo de parar, analisar e fazer uma completa reflexão sobre a vida, pensar em 
cada momento vivido para descobrir qual foi o saldo positivo de metas planejadas no ano passado. Nada 
diferente do que vivemos no Conselho Editorial do Suplemento: este é o momento de refletirmos sobre as 
ações realizadas e suas implicações.

Com muito orgulho, em nome dos membros do Conselho Editorial, posso afirmar a todos os associados 
que nosso saldo é positivo. Tivemos um aumento de envios de manuscritos dos diversos profissionais da 
área de cardiologia e, o mais importante, uma grande melhora da qualidade destes manuscritos.

Com o aumento em quantidade e qualidade, foram possíveis avaliações mais criteriosas e contemplar 
a todos com artigos de temáticas mais interessantes e melhor evidência científica.

Aproveito para reiterar o convite a todos para envio de manuscritos ao Suplemento. Nossa Revista 
é indexada na base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 
LATINDEX (Sistema Regional de Información em Linea para Revistas Científicas de América Latina, El 
Caribe, Espanha y Portugal) e nós somos os responsáveis por melhorar esta indexação.

Aos membros do Conselho Editorial e da Diretoria e Secretaria da SOCESP, a certeza de que nosso 
trabalho em Equipe foi o responsável pelo alcance dos nossos objetivos.

Aos colegas referidos a seguir, que nos auxiliaram nas análises e confecção dos pareceres, o nosso 
muito obrigado. Sem os senhores, nada disso seria possível.

Alessandra Medeiros
Ana Carolina Moron Gagliardi Miguel
Andrea Cotait Ayoub 
Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Bianca Masuchelli Chimenti 
Cristiano Teixeira Mostarda
Daniel Godoy Martinez
Denise de Oliveira Alonso
Greici Maestri Bussoletto
Iracema Ioco Umeda
Ivana Cynthia de Moraes da Silva
Levy Anderson Cesar Alves

Ligia Maria Antunes Correa
Maria Barbosa da Silva
Maria Cristina Marino de Oliveira
Priscila Regina Torres Bueno
Regina Varga Amuri
Rita de Cassia Gengo e Silva
Robison Jose Quitério
Rosa Bosqueti
Solange Guizilini
Tais Cleto Lopes Vieira
Valéria Papa
Vanessa Marques
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Do cuidar a figura do cuidador

Atividade inerente, antiga e natural ao Ser Humano, o cuidar é um verbo presente e conjugado diaria-
mente na ação dos cuidadores. O homem já nasce com uma predisposição ao cuidar. O cuidar é um fenômeno 
que se desenvolve ao longo da vida de formas e maneiras diferentes, de acordo com a cultura local e através 
das gerações ao longo do tempo. A arte do cuidar está presente em todos os momentos diários, cuidamos 
nos momentos fáceis e difíceis da nossa existência, na tristeza, na dor, no trabalho, no lazer, na doença e na 
família, entre outros. Aprendemos a cuidar, cuidando, nas mais diversas situações. O significado do cuidar 
é distinto para cada um dos indivíduos, podendo envolver sensações e momentos contraditórios como o 
desprazer, amor, ódio, renúncia, tensão, desgaste, estresse, entre outros. O cuidar pressupõe a figura de um 
sujeito e um objeto, ambos inseridos numa relação de ação e responsabilidades, personagens e atividades.

Geralmente, o cuidar do outro é assumido por alguém da família, que denominamos de cuidador. 
Ele emerge normalmente no espaço doméstico e nas relações intrafamiliares. Existem várias definições 
de cuidadores, desde um amigo, vizinho, profissional remunerado, cuidador principal ou secundário, que 
desempenham atividades variadas e diversificadas, como ajuda nos hábitos da vida doméstica e diária, 
exercícios físicos, idas ao banco, administração de medicamentos aos doentes, entre outros, além de parti-
ciparem diretamente do tratamento médico. A identidade do cuidador se estrutura e se sedimenta na ação 
diária do cuidar, envolvendo mudanças, adaptações e ou arranjos domésticos. As ações do cuidador serão 
subordinadas aos tipos de morbidade e grau de dependência do indivíduo, ou seja, quanto maior a limitação 
e perda de autonomia do doente, maiores serão os cuidados prestados.

A mulher se evidencia nas sociedades como a grande cuidadora, sendo seu papel inscrito social e 
culturalmente, passando pelo nascimento, maternagem, educando, realizando atividades domésticas, cuidan-
do em todos os momentos da vida, na saúde, na doença. A identificação dos cuidadores no âmbito familiar 
ou mesmo na comunidade tem sido objeto de estudo e uma das funções do Assistente Social. O Serviço 
Social está inserido no espaço sócio-organizacional, realiza ação socioeducativa, fornece esclarecimentos 
e orientações pertinentes aos aspectos que envolvem o processo saúde/doença, além de informar a equipe 
multiprofissional sobre a existência do cuidador na vida do doente, a fim de que possam compreendê-lo 
no desempenho de suas tarefas e fornecer as tratativas necessárias para o sucesso da proposta terapêutica.

Dra. Elaine Fonseca Amaral da Silva, 
Assistente Social Chefe do Ambulatório do Incor e Professora Universitária da UNINOVE.

E-mail: elaineamaral@uol.com.b
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A insuficiência cardíaca é uma síndrome que envolve múltiplos 
sistemas e mecanismos compensatórios neuro-hormonais, acompa-
nhada de altos índices de morbidade e mortalidade, caracterizada por 
sintomas clínicos como fadiga, dispneia e intolerância aos esforços 
físicos. Além do comprometimento cardíaco, observam-se importan-
tes alterações periféricas, como a atrofia muscular esquelética, a qual 
contribui para o mau prognóstico e para o aumento da mortalidade 
dos pacientes. Estudos têm demonstrado que essa atrofia muscular 
pode ser causada por um desbalanço entre vias de síntese e degra-
dação proteica, principalmente pelo aumento da ativação do sistema 
proteolítico ubiquitina-proteassoma e pela diminuição da ativação da 
via IGF-1/Akt. O treinamento físico, estratégia não farmacológica 
no tratamento da insuficiência cardíaca, tem se mostrado capaz de 
atenuar ou reverter o quadro de miopatia esquelética encontrado nessa 
síndrome. Portanto, foi objetivo da presente revisão discutir em maio-
res detalhes a atrofia muscular esquelética observada na insuficiência 
cardíaca e os efeitos dos treinamentos físicos aeróbico e resistido sobre 
esta condição. Embora o treinamento físico aeróbico, de moderada 
ou alta intensidade, não seja conhecido por promover aumento da 
massa muscular esquelética, alguns estudos demonstram que este 
tipo de treinamento promove adaptações importantes na regulação da 
massa muscular na insuficiência cardíaca, prevenindo a atrofia e, con-
sequentemente, contribuindo para a melhora da tolerância ao esforço 
físico. Por outro lado, o treinamento físico resistido parece ser mais 
eficaz em atenuar ou reverter a atrofia muscular esquelética presente 
na insuficiência cardíaca. No entanto, os benefícios promovidos pelo 
treinamento físico aeróbico em diversos aspectos da insuficiência 
cardíaca são mais bem estabelecidos na literatura, sendo, portanto, 
indispensável ao tratamento dessa síndrome e podendo ser indicado 
em associação com o treinamento físico resistido com a finalidade 
de obter melhores resultados.
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Heart failure is a complex syndrome involving multiple systems 
and neurohumoral compensatory mechanisms accompanied by high 
morbidity and mortality, and it is characterized by clinical signs such 
as fatigue, dyspnea, and exercise intolerance. Although heart failure 
is a syndrome of cardiac origin, it promotes changes in other tissues, 
such as skeletal muscle, where modifications of muscle phenotype 
and the loss of skeletal muscle mass observed in heart failure con-
tribute to poor prognosis and increased mortality of patients. Studies 
have shown that skeletal muscle atrophy is caused by an imbalance 
between the process of protein synthesis and degradation, mainly 
due to increased activation of ubiquitin-proteasome proteolytic 
system and decreased activation of IGF-1/Akt pathway. Exercise 
training, a non-pharmacological strategy to treat heart failure, has 
been shown to attenuate or reverse the skeletal myopathy in this 
syndrome. This review aimed to discuss in details the muscular 
atrophy observed in heart failure and the effects of aerobic and 
resistance exercise training on skeletal muscle atrophy induced 
by this condition. Although aerobic exercise training, at moderate 
or high intensity, is not known for promoting skeletal muscle 
hypertrophy, some studies show that this type of exercise training 
promotes major changes in skeletal muscle mass in heart failure, 
preventing atrophy and consequently contributing to improved 
exercise tolerance. On the other hand, resistance exercise training 
appears to be more effective in attenuating or reversing the skeletal 
muscle atrophy in heart failure. However, the benefits promoted 
by aerobic exercise training in many aspects of heart failure are 
more established in the literature and should be considered in the 
treatment of this syndrome in association with resistance exercise 
training, in order to obtain better results.
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A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa que 
envolve múltiplos sistemas e mecanismos compen-
satórios neuro-hormonais, acompanhada de altos 

índices de morbidade e mortalidade, caracterizada por alguns 
sintomas clínicos, como fadiga, dispneia e intolerância aos 
esforços físicos, os quais reduzem consideravelmente a auto-
nomia e qualidade de vida destes pacientes. Em quadros mais 
avançados da síndrome, além do comprometimento cardíaco, 
observam-se importantes alterações periféricas, como a perda 
de massa muscular esquelética, a qual contribui para o mau 
prognóstico e para o aumento da mortalidade dos pacientes1,2.

Nesse sentido, uma série de estudos vem demonstrando 
os benefícios do treinamento físico na prevenção e no trata-
mento da insuficiência cardíaca, que vem sendo apontado como 
uma importante estratégia associada à terapia medicamentosa 
na busca pela melhora do prognóstico e maior taxa de sobrevi-
da dessa população. Além disso, tem sido demonstrado que o 
treinamento físico é capaz de atenuar ou reverter o quadro de 
miopatia esquelética encontrado nessa síndrome3,4. Portanto, 
foi objetivo da presente revisão discutir em maiores detalhes a 
atrofia muscular esquelética observada na insuficiência cardíaca 
e os efeitos dos treinamentos físicos aeróbico e resistido sobre 
esta condição.

ATROfIA MUSCULAR ESqUELéTICA NA INSUfICIÊNCIA 
CARDíACA

Apesar de a insuficiência cardíaca ser uma síndrome 
que se origina no miocárdio, várias alterações morfofuncionais 
intrínsecas da musculatura esquelética são observadas e bem 
conhecidas em pacientes com insuficiência cardíaca, as quais 
são capazes de agravar o prognóstico da síndrome, uma vez que 
a capacidade funcional dos pacientes depende, em grande parte, 
do bom funcionamento do sistema muscular esquelético4,5.

Dentre as alterações morfofuncionais da musculatura 
esquelética observadas na insuficiência cardíaca, destaca-se 
a atrofia muscular, a qual está presente em mais de 68% dos 
pacientes. Essa atrofia muscular é caracterizada pela diminuição 
da massa muscular esquelética, causada pela perda de organelas 
celulares, citoplasma e proteínas estruturais e contráteis, que 
resulta na diminuição da área de secção transversa de uma 
fibra muscular ou de um conjunto delas. Além disso, a atrofia 
pode gerar fraqueza muscular e colaborar para o quadro de 
intolerância aos esforços físicos, diminuindo a qualidade de 
vida dos pacientes6,7.

Além dos comprometimentos funcionais, a atrofia 
muscular na insuficiência cardíaca pode, em estágios mais 
graves da doença, evoluir para um quadro conhecido como 
caquexia (do grego kakos, má; hexis, condição). Atualmente, a 
caquexia é definida como uma síndrome metabólica complexa 
associada a doenças e caracterizada por acentuada perda de 
peso e massa muscular, com ou sem perda de massa adiposa8. 
A prevalência de caquexia na insuficiência cardíaca, também 
chamada de caquexia cardíaca, está presente em cerca de 20% 
dos pacientes, podendo ocorrer em até 53% dos pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva das classes funcionais III ou 
IV determinadas pela New York Heart Association Functional 
Class (NYHA)9,10. Mediante esta condição, os pacientes apre-
sentam piora do quadro clínico, com consequente redução 
na taxa de sobrevida, sugerindo que a caquexia cardíaca é 
um marcador independente de mortalidade em portadores de 
insuficiência cardíaca1.

De uma maneira geral, a atrofia muscular é resultante 
de um desequilíbrio entre os sistemas de síntese e degradação 
proteica, que culmina no catabolismo proteico. Os principais 
processos responsáveis pela proteólise muscular esquelética 
são a via autofágica/lisossomal, as proteases ativadas por cálcio 
(calpaínas) e a via proteolítica dependente de ATP (sistema 
ubiquitina-proteassoma). Esses sistemas trabalham mais em 
harmonia do que individualmente no processo de degradação 
proteica. Enquanto as proteases lisossomais são as principais 
responsáveis pela degradação de proteínas de membrana e 
organelas, como receptores, canais iônicos e mitocôndria, as 
calpaínas são responsáveis pelo desarranjo das miofibrilas, 
liberando estas proteínas para serem ubiquitinadas. Já o sistema 
ubiquitina-proteassoma assume papel fundamental na degra-
dação de proteínas citosólicas, já que este recebe os substratos 
dos outros sistemas6.

O sistema ubiquitina-proteassoma consiste de uma 
cascata de reações enzimáticas altamente organizada, que 
seleciona, marca e degrada proteínas alvo. Inicialmente, uma 
proteína ativadora (E1) utiliza ATP para ativar a ubiquitina. A 
ubiquitina ativada é transferida para E2 (proteína carreadora) 
que conjuga as ubiquitinas em um processo de poliubiquitinas. 
Em seguida, E3 (proteína ligase) liga as ubiquitinas conjuga-
das à proteína alvo. As E3 ligases são componentes chave do 
sistema ubiquitina-proteassoma, no qual as mais expressas na 
musculatura esquelética são atrogin-1, MuRF-1 e E3α. Quando 
a proteína alvo é ligada às ubiquitinas conjugadas pelas E3 
ligases, esta é reconhecida pelo 26S-proteassoma e degradada 
em pequenos peptídeos (8 a 12 aminoácidos)11.

Esse sistema é indicado como o principal envolvido na 
atrofia muscular em diversas doenças crônico-degenerativas, 
nas quais se observa aumento da expressão de RNA mensa-
geiro e proteínas de algumas E3 ligases (atrogin-1 e MuRF-1), 
bem como das subunidades 20S α e β do proteassoma e de 
sua subunidade 19S reguladora, sendo que maior ativação do 
sistema ubiquitina-proteassoma, associada à atrofia e disfun-
ção muscular esquelética, também foi observada em modelos 
experimentais de insuficiência cardíaca5,12.

Em relação à síntese proteica, essa ocorre sob estímulo 
de diferentes fatores de crescimento, como IGF-1, insulina e 
alguns ligantes de receptores tirosina quinase. Estes fatores 
resultam na ativação da Akt, a qual ativa a mTOR ambas se-
rina/treonina quinases que regulam a síntese e o crescimento 
muscular por meio do controle da transcrição, da eficiência 
da tradução, da organização do citoesqueleto e da degradação 
proteica no músculo esquelético6. Na insuficiência cardíaca já 
foi demonstrada uma redução, tanto na concentração de IGF-1 
circulante quanto muscular esquelética, em situações em que 
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a atrofia muscular estava estabelecida, sugerindo que esta via 
pode contribuir para o agravamento da perda de massa muscular 
observada nesta síndrome13.

Considerando o impacto negativo que a atrofia mus-
cular esquelética exerce sobre o prognóstico e sobrevida dos 
pacientes com insuficiência cardíaca, estratégias que previnam, 
atenuem e/ou melhorem esta condição associada à sindrome, 
como o treinamento físico, são de grande relevância para a 
clínica da insuficiência cardíaca.

TREINAMENTO fíSICO E ATROfIA MUSCULAR ESqUELéTICA 
NA INSUfICIÊNCIA CARDíACA

Durante os últimos anos, têm-se acumulado dados 
convincentes para os benefícios do treinamento físico na insufi-
ciência cardíaca, promovendo melhora do consumo pico de oxi-
gênio, da qualidade de vida e da classe funcional dos pacientes, 
demonstrando que o mesmo é uma estratégia terapêutica 
importante que deve ser associada à terapia medicamentosa 
no tratamento da síndrome14.

O treinamento físico na insuficiência cardíaca é carac-
terizado não somente por promover importantes adaptações no 
controle neuro-hormonal e na função cardíaca, mas também 
por provocar diferentes adaptações bioquímicas, estruturais e 
funcionais na musculatura esquelética, melhorando a tolerância 
aos esforços físicos, a qualidade de vida e a sobrevida desses 
pacientes15.

TREINAMENTO fíSICO AERóBICO

Atualmente, já é sabido que o treinamento físico 
aeróbico promove melhoras significativas na vasodilatação 
dependente do endotélio e aumento da densidade capilar em 
pacientes com insuficiência cardíaca, além de aumentar a 
densidade mitocondrial e a atividade de enzimas oxidativas4. 
Além disso, apesar deste tipo de exercício não ser caracterizado 
por promover aumento da massa muscular esquelética de seus 
praticantes, alguns estudos têm demonstrado que o treinamento 
físico aeróbico promove adaptações importantes na regulação 
da massa muscular na insuficiência cardíaca, prevenindo a 
atrofia muscular e, consequentemente, contribuindo para a 
melhora da tolerância ao esforço físico3,14,15.

Os mecanismos pelos quais o treinamento físico ae-
róbico modula a massa muscular esquelética na insuficiência 
cardíaca ainda não estão totalmente esclarecidos. No entanto, 
dados preliminares do nosso laboratório apontam para um 
aumento na ativação das vias de síntese proteica, pela ele-
vação da fosforilação de Akt (Bacurau A., dados não publi-
cados) e para a redução da ativação do sistema proteolítico 
ubiquitina-proteassoma, pela diminuição da expressão dos 
atrogenes MuRF e Atrogin-1 (Cunha T., dados não publicados), 
após dois meses de treinamento físico aeróbico realizado em 
camundongos com insuficiência cardíaca.

Cabe ressaltar que o treinamento físico aeróbico também 
é capaz de diminuir o estresse oxidativo e a inflamação no 
músculo esquelético, reduzindo o nível de oxidação de biomo-

léculas e prevenindo algumas alterações morfofuncionais tanto 
em pacientes com insuficiência cardíaca16 quanto em modelos 
animais, como também observado em um estudo do nosso 
grupo3. Além disso, alguns estudos já têm demonstrado um 
importante efeito antioxidante do treinamento físico aeróbico 
em pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente por 
aumentar a expressão gênica e a atividade de enzimas elimi-
nadoras de espécies reativas de oxigênio, como a catalase, a 
superóxido dismutase e a glutationa peroxidase16.

Recentemente, tem sido demonstrado que o treinamento 
físico aeróbico intervalado, também chamado de intermitente, 
promove maiores benefícios ao paciente com insuficiência 
cardíaca quando comparado ao treinamento físico aeróbico 
contínuo de intensidade moderada. Neste tipo de exercício, 
o paciente alterna períodos de moderada ou alta intensidade 
(50-100% do VO2max) com períodos de recuperação, realiza-
dos em baixa intensidade ou em repouso. Estudos realizados 
em pacientes com insuficiência cardíaca têm demonstrado que 
o treinamento físico aeróbico intervalado de alta intensidade 
apresenta efeitos superiores aos do treinamento físico aeróbico 
contínuo no aumento da capacidade física, função endotelial, 
qualidade de vida e na reversão do remodelamento cardíaco17. 
No entanto, faz-se necessária a realização de estudos que 
comparem os dois tipos de treinamento na insuficiência cardí-
aca quanto aos seus efeitos na modulação da massa muscular 
esquelética.

TREINAMENTO fíSICO RESISTIDO

Recentemente, as diretrizes de diferentes sociedades 
científicas sobre insuficiência cardíaca têm dado destaque 
à importância da incorporação do treinamento resistido aos 
programas de treinamento físico para esses pacientes. Tais 
recomendações são baseadas em estudos que mostraram que 
o treinamento físico resistido, tanto de moderada (40%-60% 
1RM) quanto de alta intensidade (80% 1RM), pode ser mais 
eficaz que o treinamento físico aeróbico em atenuar ou rever-
ter a atrofia muscular esquelética presente na insuficiência 
cardíaca18.

Tem sido demonstrado que o treinamento físico resis-
tido, de moderada ou alta intensidade, por si só ou combinado 
com o treinamento aeróbico minimiza a perda de massa mus-
cular esquelética presente na insuficiência cardíaca, aumen-
tando a força muscular e a capacidade aeróbia19. Especula-se 
que o aumento na massa muscular após o treinamento físico 
resistido pode reduzir o trabalho imposto às fibras musculares 
e, consequentemente, reduzir o estresse metabólico nos 
pacientes com insuficiência cardíaca. Dessa forma, a melhora 
na função muscular permite ao paciente realizar atividades 
físicas submáximas em um percentual mais baixo da máxima 
contração voluntária, resultando em menor sobrecarga ao 
sistema cardiovascular. Portanto, as melhoras na função e na 
massa muscular esquelética desencadeadas pelo treinamento 
físico resistido promovem maior capacidade de realização das 
atividades rotineiras, favorecendo uma vida mais independente 
e com maior qualidade a essa população20.
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No entanto, mesmo sem confirmações científicas a 
respeito dos efeitos negativos do treinamento físico resistido 
sobre a função ventricular e remodelamento cardíaco, evidên-
cias atuais permanecem controversas quanto às recomendações 
gerais para a prática deste tipo de treinamento na insuficiência 
cardíaca. Até o momento, as evidências apontam para a su-
perioridade do treinamento físico aeróbico sobre parâmetros 
de capacidade aeróbica e função ventricular em relação ao 
treinamento físico resistido, o qual complementa o primeiro, 
mas não o substitui18.

CONSIDERAÇõES fINAIS

A literatura demonstra, até então, que a atrofia muscular 
esquelética observada na insuficiência cardíaca é causada por um 
desbalanço entre as vias de síntese e degradação proteica e que 
os treinamentos físicos aeróbico e resistido promovem melhoras 
significativas dessa miopatia, principalmente quando realizados 
em conjunto, colaborando para a maior qualidade de vida dos 
pacientes (Figura 1). Por esse motivo, o exercício físico, proscrito 
até meados dos anos 1970, hoje é recomendado e associado à 
terapia medicamentosa como uma conduta não farmacológica 
essencial ao tratamento da insuficiência cardíaca. Portanto, estu-
dos que investiguem os efeitos do treinamento físico aeróbico de 
moderada e alta intensidade e do treinamento físico resistido so-
bre a modulação da massa muscular esquelética na insuficiência 
cardíaca, bem como sobre as vias moleculares envolvidas nessas 
respostas, são de grande relevância para a melhor adequação da 
prescrição de exercícios físicos e para o desenvolvimento de 
novas estratégias terapêuticas nessa síndrome.
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Figura 1. Resumo dos efeitos do treinamento físico aeróbico combi-
nado com o treinamento físico resistido sobre a miopatia esquelética 
presente na insuficiência cardíaca.
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Objetivos: Avaliar a adesão ao tratamento da hipertensão nos 
pacientes pós-acidente vascular encefálico (AVE). Método: Foi 
realizado um estudo descritivo, com pacientes com diagnóstico de 
AVE cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de 
uma cidade do interior de Minas Gerais. Os dados foram obtidos 
por meio de formulário que abordava questões como fatores de 
risco, incapacidades presentes, fatores dificultadores para adesão 
ao tratamento da hipertensão e as condições socioeconômicas do 
paciente. Resultados: Da amostra de 58 participantes, 64% eram do 
sexo feminino; 91% apresentavam idade superior a 50 anos; 48% 
possuíam renda familiar de 2 a 3 salários mínimos; 22% estavam 
com sobrepeso; 48% não faziam controle alimentar; 71% raramente 
faziam uso do serviço; 43% não realizavam atividade física e 40% não 
tomavam os medicamentos anti-hipertensivos prescritos regularmente 
e 58% apresentavam algum tipo de sequela. Citaram como fatores 
dificultadores para manutenção do tratamento o excesso de remédio, 
falta de apetite, deglutição prejudicada, a dificuldade em conseguir 
consulta com especialista, o alto custo de consulta médica particular, 
o deslocamento para consultas e exames e as limitações referentes às 
sequelas. Conclusão: A adesão ao regime terapêutico constitui um 
dos desafios aos profissionais da área da saúde. Este estudo aponta 
alguns fatores dificultadores para a sua manutenção, quer sejam 
comportamentais, socioeconômicos ou estruturais. Acreditamos que 
novos estudos deverão ser realizados para aprofundar o conhecimento 
dos elementos dificultadores e, a partir deles, criar estratégias que 
possam auxiliar na adesão ao tratamento, minimizando, desta forma, 
um novo episódio de AVC.

Vanessa luciene siqueira1, rosamary aParecida Garcia stuchi2, bruno daVid henriques3, 
mariana roberta loPes simões4
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Objectives: We aimed to assess adherence to treatment of hyper-
tension in patients after encephalic vascular accident. Method: 
We conducted a descriptive study, with patients diagnosed with 
encephalic vascular accident enrolled in the Family Health 
Strategy of a city in Minas Gerais. Data were collected using a 
questionnaire that addressed issues such as risk factors, disability 
present, hindering factors for treatment adherence hypertension 
and socio-economic status of the patient. Results: Sample of 58 
participants, 64% were female, 91% were older than 50 years, 
48% had family incomes two to three times the minimum wage, 
22% were overweight, 48% were not eating control, 71% rarely 
made use of the service, 43% did not engage in physical activity 
and 40% were not taking antihypertensive medications prescribed 
regularly and 58% had some kind of sequel. Cited as factors hin-
dering maintenance treatment for excess of medication, lack of 
appetite, impaired swallowing, difficulty in getting an appointment 
with a specialist, the high cost of a private physician, the offset 
for appointments and tests and limitations related to sequels. 
Conclusion: Adherence to therapy is one of the challenges to 
health professionals, this study points to several factors that com-
plicate its maintenance, such as behavioral, socio-economic and 
structural. We believe that further studies should be conducted to 
increase the knowledge of complicating elements, and from them 
create strategies that can assist in treatment adherence, thereby 
underscoring a new episode of stroke.
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ADhERENCE TO TREATMENT Of hyPERTENSION IN PATIENTS AfTER 
ENCEPhALIC VASCULAR ACCIDENT 

Descriptors: hypertension/therapy, medication adherence, 
risk factors, stroke. 

Descritores: acidente vascular cerebral, adesão à medicação, 
fatores de risco, hipertensão/terapia.
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS), de acordo 
com a Sociedade Brasileira de Cardiologia1, é uma 
condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Frequente-
mente, associa-se a alterações funcionais e/ou estruturais dos 
órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a 
alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de 
eventos cardiovasculares fatais e não fatais1.

A HAS é um agravo hereditário em 90% dos casos, 
entretanto, há vários fatores que influenciam nos níveis 
pressóricos, entre eles o fumo, consumo de bebidas alcoólicas, 
obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de 
colesterol, falta de atividade física; sua incidência aumenta com 
a idade, é maior na raça negra, entre homens com até 50 anos, 
entre mulheres acima de 50 anos e em diabéticos1-5.

Representa elevado custo socioeconômico, principal-
mente por sua ocorrência associada a agravos, como doença 
cerebrovascular, doença arterial coronária, insuficiência 
cardíaca e renal crônicas e doença vascular de extremidades1,5,6.
Sua característica crônica e silenciosa dificulta a percepção dos 
sujeitos portadores do problema, podendo ocasionar graves 
complicações, temporárias ou permanentes4,6.

Segundo dados do DATASUS, 23,9% da população 
das capitais brasileiras foi diagnosticada como portadora de 
hipertensão no ano de 2008. Minas Gerais registrou, em 2009, 
um total de 1.367.065 hipertensos cadastrados e 1.122.937 
acompanhados, conforme os indicadores de mortalidade da 
Sala de Situação em Saúde do Ministério da Saúde7,8.

Estudos sinalizam que a hipertensão arterial é um dos 
principais fatores de risco para o desenvolvimento do AVE 
(acidente vascular periférico). Desta forma, o controle deste 
fator torna-se importante para evitar um novo evento.

O acidente vascular encefálico (AVE) trata-se de uma 
síndrome neurológica frequente em adultos e tem a hiperten-
são como um importante fator de risco9-14. Esse evento pode 
ser classificado em isquêmico, no qual ocorre uma obstrução 
dos vasos que levam sangue ao encéfalo; ou hemorrágico, no 
qual há rompimento do vaso, provocando sangramento no 
encéfalo, podendo ter, como consequência, paralisia da área 
afetada, uma vez que a circulação do local não está adequada. 
Dentro da prevenção desse quadro, destacam-se os hábitos de 
vida diária, que são primordiais para prevenção do AVE13,15,16.

O AVE é uma das maiores causas de morbimortalidade 
em todo o mundo11,14,17,18; nos Estados Unidos, é classificada 
como a terceira causa de morte e a principal em deficiência 
neurológica em adultos4,19. No Brasil, é o recordista em número 
de óbitos e a maior causa de incapacidade20,21. Em 2008, 
ocorreram 41.868 óbitos por acidente vascular encefálico no 
Brasil. Em Minas Gerais, no mesmo ano, foram registradas 
1.142, observando-se uma queda quando comparando ao ano 
anterior, no qual foram registradas 4.503 mortes por esta causa; 
enquanto as mortes devido à hipertensão aumentaram de 1.696 
em 2007 para 5.068 em 2008. Em Diamantina, o AVE aparece 
como a maior causa de morte entre as doenças do aparelho 

circulatório, sendo 15 óbitos em 2008, logo em seguida aparece 
o infarto agudo do miocárdio, com 10 óbitos22.

De acordo com pesquisa realizada por Falcão et al.18, 
o conhecimento de doença pré-existente associada ao AVE, 
entre as mulheres é de quase 73% e entre os homens de menos 
de 42%, sendo a hipertensão arterial a doença mais referida. 
Estudos evidenciam a mulher mais atenta, com maior facilidade 
em falar e reconhecer os problemas de saúde e seus sintomas, 
além de procurar e usar os serviços preventivos e para trata-
mento da rede10,18,23,24.

Estudo realizado por Bocchi25 demonstrou o medo de 
recorrência do AVE nos pacientes. Assim, pode-se observar a 
importância de se avaliar a adesão ao tratamento dos fatores de 
risco nos pacientes portadores de acidente vascular encefálico, 
com o objetivo de evitar novos episódios do mesmo.

Outro ponto importante a ser destacado é a qualidade 
de vida, ferramenta relevante no rastreio e no acompanhamento 
dos sobreviventes de AVE ao longo do tempo. O déficit da 
qualidade de vida (QV) correlaciona-se ao déficit da função 
física, à presença de depressão ou de seus sintomas, ser do 
sexo feminino e idoso. De modo geral, os sujeitos pós-AVE 
possuem pior QV do que aqueles que não sofreram o evento18,26.

O paciente portador de doença crônica deve buscar a 
adaptação a esta condição, conhecer seu processo saúde/doença 
de modo a identificar, evitar e prevenir complicações, agravos 
e, sobretudo, a mortalidade precoce. Sendo assim, o sucesso do 
tratamento é fortemente dependente do comportamento deles27.

Por se tratar de um processo no qual os sujeitos estão 
em contato com uma variedade de fatores que influenciam sua 
continuidade ou a descontinuidade, facilitar a adesão e aderir 
ao tratamento não são tarefas fáceis; são desafios que sofrem 
oscilações e demandam atenção contínua27. Ainda é frequente 
a irregularidade do tratamento e a falta de acompanhamento 
por profissional de saúde18.

Estudos relacionados à adesão ao tratamento podem 
ser um passo importante na melhoria do atendimento dos 
pacientes que sofreram AVE e prevenção de um futuro 
AVE28. E que possam elucidar o conhecimento dos elementos 
dificultadores para a adesão ao tratamento.

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a adesão ao tratamento do fator de risco da hipertensão 
nos portadores de acidente vascular cerebral.

MéTODO

Trata-se de um estudo descritivo, realizado em cinco 
das oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) de uma cidade 
do interior de Minas Gerais. Foram identificados 58 pacientes 
cadastrados nestas unidades de saúde com história de AVE.

A pesquisa foi iniciada após a aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri (CEP/UFVJM) sob o protocolo 
nº 152/10.

Para coleta de dados, foi desenvolvido pelos pesqui-
sadores um formulário que abordava questões como fatores 
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de risco para o AVE, incapacidades presentes e as condições 
socioeconômicas do paciente. As entrevistas foram realizadas 
pelos pesquisadores no domicílio do paciente no momento 
da visita do agente comunitário de saúde (ACS), respeitando 
a privacidade do entrevistado e de sua família. As questões 
foram respondidas pelo paciente. Quando havia dificuldades 
na comunicação, as respostas eram obtidas por meio de 
informações do responsável.

Após a realização das entrevistas, foram dadas 
orientações para os pacientes e suas famílias sobre as temáticas 
relacionadas a hábitos de vida saudáveis, uso correto das 
medicações, benefícios relacionados à prática de atividades 
físicas e do controle alimentar para, assim, seguirem 
corretamente o tratamento contra a hipertensão e diminuírem 
os riscos de um novo episódio de AVE.

Após a coleta, a análise dos dados foi realizada 
utilizando estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 58 participantes, 26 (45%) eram casados; 
38 (65%) eram naturais de outras cidades. Ao observar a 
escolaridade, verificou-se que 19 (33%) eram analfabetos e 
34 (58%) tinham ensino fundamental incompleto, podendo 
constatar, portanto, uma significativa porcentagem de indiví-
duos com níveis educacionais mais baixos. O elevado índice 
de analfabetismo pode tornar a população mais propensa a um 
quadro de AVE11,13,17 devido à dificuldade de compreensão de 
informações sobre prevenção, incluindo o conhecimento a 
respeito de hábitos e comportamentos de risco à saúde.

De acordo com a renda familiar um total de 28 (48%) 
dos entrevistados, possuíam renda entre 2 e 3 salários mínimos, 
25 (43%) viviam em residência com três ou quatro moradores. 
Alguns estudos levantam a hipótese de que baixas condições 
socioeconômicas estão relacionadas ao aumento da prevalência 
da HAS27, entretanto, um estudo realizado em uma população 
carente, de baixa condição econômica pôde comprovar que as 
prevalências de hipertensão arterial são semelhantes aos valores 
encontrados em países e cidades com condições econômicas 
superiores, como Estados Unidos e Pelotas-Brasil3.

Pôde-se verificar que 37 (64%) pacientes apresentaram 
apenas um episódio de AVE, enquanto 16 (27%) apresentaram 
dois episódios.

Quando se analisa a idade, 42 (72%) pacientes tiveram 
o primeiro episódio de AVE quando possuíam mais de 50 anos. 
A idade constitui-se em um importante fator relacionado ao 
aumento da pressão arterial e suas consequências3,5.

Outro fator importante, que merece destaque, é que 
43 (74%) dos entrevistados são totalmente dependentes dos 
serviços do SUS, evidenciando a importância de se ter um 
serviço de qualidade, pois o AVE pode ser prevenido em nível 
primário, principalmente por meio do controle de seu fator de 
risco hipertensão arterial com mudanças de hábitos de vida3. 
Destaca-se que as atividades de prevenção também podem 
reduzir novos episódios da doença.

Considerando o gênero, 37 (64%) eram do sexo 
feminino, o que contraria achados de outros estudos, nos quais 
verificou-se que o AVE tem predomínio entre indivíduos 
do sexo masculino17. Diversas são as hipóteses para essa 
divergência, entre elas, as especificidades de cada população 
e os métodos utilizados na pesquisa.

Do total de entrevistados, 53 (91%) apresentavam 
idade superior a 50 anos, fato que corrobora com vários 
estudos, nos quais a idade elevada é o principal fator de risco 
não modificável, demonstrando que o AVE ocupa posição de 
destaque entre a população idosa, dobrando sua incidência a 
cada década após os 55 anos2,13,14. Esse panorama nos remete à 
necessidade de se trabalhar aspectos relacionados à prevenção, 
além prover uma assistência de qualidade aos indivíduos, 
melhorando a expectativa de vida e a sobrevida dos pacientes 
com AVE.

Ainda que a raça negra seja descrita como a mais 
prevalente para o AVE1,17, apenas 10 (17%) indivíduos se con-
sideravam negros, enquanto 33 (57%) se consideravam pardos.

A Tabela 1 apresenta a descrição dos fatores de 
risco para o AVE apresentados pelos entrevistados. Todos 
os pacientes incluídos na pesquisa possuíam o fator de risco 
hipertensão arterial.

Tabela 1. Caracterização da amostra segundo os 
fatores de risco modificáveis.

Variáveis n %

Hipertensão arterial 58 100

Sobrepeso 13 22

Estresse 30 52

Colesterol 13 22

Sedentarismo 25 43

Quanto aos hábitos de vida pertencentes aos fatores 
de risco modificáveis para a hipertensão e, consequentemente, 
para o AVE, 25 pacientes (43%) são ex-tabagistas; 24 (41%) 
já fizeram uso de bebida alcoólica; 13 (22%) estavam com 
sobrepeso; 30 (52%) se consideravam pessoas estressadas; 28 
(48%) não faziam controle alimentar; 13 (22%) apresentavam 
colesterol elevado; 25 (43%) não realizavam atividade física 
e 13 (22%) faziam apenas a fisioterapia. Considera-se que a 
prevenção primária do fator de risco para AVE e hipertensão 
arterial pode ser obtida principalmente por meio de mudanças 
no estilo de vida que incluam o controle do peso, da ingestão de 
álcool e sal, do fumo e da prática de atividade física regular3,5,9.

Sabe-se que o aumento da massa corporal é um 
fator fortemente associado à elevação da pressão arterial, e 
apresenta altas prevalências entre as populações de diversos 
países independente da condição econômica3. A atividade 
física é importante tanto na prevenção quanto no retardo do 
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aparecimento das doenças crônicas, porém, os níveis de ativi-
dade física geral, em que os benefícios de prevenção poderiam 
ser potencializados, em diversas partes do mundo, ainda são 
muito baixos10.

Apesar da importância da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) para um adequado controle do tratamento para 
esses pacientes, 41 (70%) declararam que raramente fazem 
uso do serviço destas unidades de saúde. Sabe-se que a estra-
tégia saúde da família é reconhecida como uma tentativa de 
reorganização da atenção básica importante para reorientação 
das práticas de saúde e renovação dos vínculos de compromisso 
e corresponsabilização entre o serviço e a população, 
considerando a atenção básica como um meio estratégico e 
privilegiado para o trabalho da prevenção6.

Com relação às sequelas, 34 (58%) dos entrevistados 
apresentavam algum tipo. Sabe-se que o AVE deixa sequelas 
determinadas pela região cerebral atingida, pela intensidade e, 
principalmente, pela relação de tempo decorrido entre o seu 
início e o início do tratamento necessário15. Por meio dos dados 
deste estudo, não é possível reconhecer os tipos de sequelas 
nem os níveis de dependência gerados por elas, fator importante 
para atividades de prevenção de um novo episódio.

Em relação à adesão ao tratamento, 23 (39%) não 
tomavam os medicamentos anti-hipertensivos prescritos 
regularmente e 10 (17%) não os tomavam da maneira correta. 
Os participantes citaram como fatores dificultadores para ma-
nutenção do tratamento o excesso de remédio: falta de apetite, 
conseguir consulta com especialista, alto custo de consulta 
médica particular, realizar a fisioterapia, deslocamento para 
consultas e exames e as dificuldades inerentes das sequelas.

Adesão ao tratamento é um processo multifatorial que 
se estrutura na corresponsabilidade entre o paciente, cuidador 
e profissional de saúde; diz respeito à frequência, à constância 
e à perseverança na relação com o cuidado em busca da saúde. 
Os pacientes melhoram ao receber tratamento eficiente e apoio 
regular, portanto, o vínculo entre profissional e paciente é fator 
estruturante e de consolidação do processo, razão pela qual 
deve ser considerado para que se efetive16.

Sabe-se que vários fatores interferem na adesão 
aos diversos tratamentos, no caso da hipertensão arterial em 
pacientes pós-AVE, um estudo realizado em um hospital 
público corrobora os dados aqui obtidos. Tal estudo revelou 
fatores tais como a baixa condição socioeconômica e baixa 
escolaridade como preponderante para a não adesão ao tra-
tamento. Quanto maior o poder aquisitivo, maior é o acesso 
aos medicamentos; portanto, pacientes com renda mensal 
baixa têm mais probabilidade de não aderir ao tratamento. 
Já os indivíduos com baixo nível de escolaridade podem ter 
dificuldades em compreender as orientações fornecidas e, 
consequentemente, não aderir satisfatoriamente ao tratamento. 
Além disso, comprovadamente, a não proximidade da unidade 
de saúde da residência do paciente aumenta a dificuldade de 
comparecer às consultas agendadas e diminui o acesso aos 

medicamentos e o estudo apontou também que o elevado nú-
mero de medicamentos usados por dia aumenta a probabilidade 
da não adesão ao tratamento da HAS em pacientes pós-AVE27.

Do total de pacientes, 34 (58,6%) afirmaram 
preocupar-se em não apresentar novo episódio de AVE. Dentre 
os homens, 61,9% têm essa preocupação e dentre as mulheres 
56,7% a possuem, podendo verificar, assim, uma discrepância 
de estudos anteriores, que constataram a prevalência de maior 
preocupação com problemas relacionados à saúde pelas mu-
lheres10,18,23,24.

CONCLUSÃO

O AVE é um grande problema de Saúde Pública mundial 
e possui muitos fatores modificáveis que podem ser diagnos-
ticados e tratados. Dentre eles, está a hipertensão arterial, que 
possui um impacto bastante elevado em nosso país.

A adesão ao regime terapêutico constitui um desafio 
aos profissionais da área da saúde. A metodologia deste estu-
do permitiu confirmar alguns fatores dificultadores para a sua 
manutenção, quer sejam comportamentais, socioeconômicos 
ou estruturais.

Com o aumento da sobrevida dos pacientes com 
AVE e da expectativa de vida da população, deve-se sempre 
buscar melhorar o atendimento a essa população, atuando na 
prevenção de fatores de risco que propiciem a ocorrência de 
um novo episódio desta síndrome neurológica.

Acreditamos que novos estudos deverão ser realizados 
para aprofundar o conhecimento dos elementos dificultadores, 
e a partir deles criar estratégias que possam auxiliar na adesão 
ao tratamento, minimizando, desta forma, o risco de ocorrer 
um novo episódio de AVE.
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VOCÊ ACHA QUE É POSSÍVEL JOGAR GOLFE COM ESSA BOLA?

CLARO QUE NÃO! SEM O EQUIPAMENTO CORRETO, VOCÊ 
NÃO CONSEGUE FAZER QUASE NADA, INCLUSIVE COMBATER O COLESTEROL.

BREVE LANÇAMENTO DA LIBBS.



doença
pneumocócica

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda
Rua Verbo Divino, 1.400 - Chácara Santo Antonio

CEP: 04719-002 - São Paulo - SP
www.wyeth.com.br

Referências Bibliográficas: 1. CDC. Vaccine Preventable Deaths and the Global Immunization Vision and Strategy, 2006--2015.  MMWR 2006; 55(18):511-515. 2. Corrêa RA, Lundgren FLC,  Pereira-Silva JL, et al. Diretrizes brasileiras para pneumonia adquirida na comunidade em adultos 
imunocompetentes – 2009. J Bras Pneumol. 2009;35(6):574-601.  3. WHO. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine WHO position paper. WER 83(42):373-84. 4. Jokinen C, Heiskanen L, Juvonen H et al. Incidence of community-acquired pneumonia in the population of four municipalities 
in eastern Finland. Am J Epidemiol 1993;137:977-88 . 5. Schenkein JG, Park S, Nahm MH Pneumococcal vaccination in older adults induces antibodies with low opsonic capacity and reduced antibody potency Vaccine 26 (2008) 5521–5526. 6. Musher DM,  Rueda AM, KakaAS , Mapara SMThe 
Association between Pneumococcal Pneumonia and Acute Cardiac Events. Clinical Infectious Diseases 2007; 45:158–65. 7. Jasti H, Mortensen EM, Obrosky DS. Causes and Risk Factors for Rehospitalization of Patients Hospitalized with Community-Acquired Pneumonia. Clinical Infectious Diseases 
2008; 46:550–6.  8. Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação – Brasil. Internações por Lista Morb  CID-10 e Faixa Etária 1. Disponivel em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/niuf.def. Acesso 
em 16/02/2012

ANÚNCIO APROVADO EM MARÇO/2012
BRL530812104

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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Introdução: Redução da função pulmonar tem sido associada a 
eventos coronarianos, contribuindo para o aumento da incidência 
de morte por doença cardiovascular. Objetivo: Comparar a 
função pulmonar entre sujeitos aparentemente saudáveis e com 
comprometimento arterial coronariano. Materiais e Métodos: 
participaram do estudo 46 homens de meia idade, com baixo 
nível de atividade física, os quais foram divididos em quatro 
grupos: aparentemente saudáveis (GS, n = 10); com obstrução do 
diâmetro luminal coronariano menor que 50% nas artérias com-
prometidas (GDAC-, n = 10); com obstrução coronariana maior 
ou igual a 50% em pelo menos uma artéria (GDAC+, n = 12); 
e com infarto agudo do miocárdio (IAM), classificação clínica 
Killip I (GIAM n = 12). Todos foram submetidos à avaliação da 
função pulmonar por meio da espirometria. Resultados: Tanto 
para a capacidade vital forçada (CVF) como para o volume ex-
piratório forçado no primeiro segundo (VEF1), o GS apresentou 
maiores valores quando comparado aos grupos DAC+ e IAM 
(p < 0,05). Na comparação dos resultados entre os grupos com 
comprometimento arterial coronariano, tanto a CVF como VEF1, 
o GDAC- e o GDAC+ apresentaram maiores valores quando 
comparados ao GIAM (p < 0,05). A análise de regressão linear 
múltipla mostrou que a variável de maior associação com o 
VEF1 foi o comprometimento arterial coronariano (r2 = 0,50, 
p < 0,0001), não tendo o tabagismo apresentado significância 
(p > 0,67). Conclusão: A redução nos valores de CVF e VEF1 
está relacionada ao grau de comprometimento coronariano neste 
grupo de pacientes, independentemente do tabagismo, sugerindo 
que o processo aterogênico pode ter impacto negativo sobre a 
função pulmonar de pacientes com DAC. 
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Introduction: Reduction of pulmonary function has been 
associated with coronary events, contributing to the increased 
incidence of death by cardiovascular disease. Objective: To 
compare the pulmonary function among apparently healthy 
subjects with arterial coronary obstruction. Materials and 
Methods: A group of 46 middle-aged men with low levels of 
weekly physical activity, which were divided into: apparently 
healthy (AH, n = 10); with obstruction of coronary luminal 
diameter less than 50% obstruction arteries (GCAD-, n = 10); 
with coronary obstruction greater than or equal to 50% in at 
least one artery (DCAD+, n = 12); and with acute myocardial 
infarction (AMI) clinical classification Killip I (GAIM, n = 12). 
All were submitted for the evaluation of pulmonary function by 
spirometry. Results: Both for the forced vital capacity (FVC) 
and forced expiratory volume in one second (FEV1), the AH 
presented greater values when compared to CAD+ and AMI 
group (p < 0.05). Comparison of results between the groups 
with arterial coronary obstruction, both for the CVF as to the 
VEF1, the GCAD- and the larger values when GCAD+ feature 
compared to the GAIM (p < 0.05). Multiple linear regression 
analysis showed that the largest association with FEV1 was 
the coronary obstruction (r2 = 0.50 p < 0.0001), not having 
smoking presented significance (p > 0.67). Conclusion: The 
reduction in values of FVC and FEV1 is related to the degree 
of coronary obstruction in this group of patients, independent 
of smoking, suggesting that the atherogenic process can have a 
negative impact on pulmonary function of patients with CAD.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2013;23(1 Supl A):12-6
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ThE INVOLVEMENT Of ThE CORONARy ARTERIES AND PULMONARy 
fUNCTION IN MIDDLE-AGED MEN

Descriptors: coronary disease, men, mortality, respiratory 
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As doenças cardiovasculares (DCV) permanecem como 
a maior causa de morte no mundo, tendo morrido, 
em 2008, mais de 17 milhões de pessoas, sendo mais 

de 3 milhões acima de 60 anos de idade. Má alimentação, 
alcoolismo, inatividade física e tabagismo são fatores de risco 
comportamentais para o desenvolvimento dessas doenças1.

Pequenos decréscimos na função pulmonar estão 
associados ao desenvolvimento de DCV, mesmo em indivíduos 
saudáveis, pois as condições que dão origem a redução da função 
pulmonar são frequentemente associadas com baixo grau de 
inflamação sistêmica2. Esses mesmos autores observaram que 
ao estratificar o volume expiratório forçado no primeiro segundo 
(VEF1) em quintiis, os indivíduos que se enquadravam nos mais 
baixos tiveram aumento de cinco vezes o risco de morte por 
doença cardíaca e isquêmica, independentemente do tabagismo.

Sin & Man3 mostraram que a redução da função 
pulmonar tem sido associada a eventos coronarianos, con-
tribuindo para o aumento da incidência de morte por DCV. 
Indivíduos com diminuição da função pulmonar apresentam 
risco aumentado para diversas doenças, entre elas o infarto 
agudo do miocárdio (IAM)4-6.

Dentre os fatores de risco para DCV, o tabagismo é 
referido como o principal para a diminuição do VEF1, podendo 
induzir, consequentemente, à inflamação sistêmica de forma 
independente7. Entretanto, estudos relacionando tabagismo, 
função pulmonar e inflamação sistêmica referem que a redução 
da função pulmonar, independentemente do tabagismo, pode 
estar associada à aterosclerose coronária e pode ser usada como 
um marcador de doença cardíaca6,8,9.

Nesse sentido, tivemos como hipótese a existência de 
relação entre doença arterial coronariana (DAC) e redução 
da função pulmonar. Assim, o objetivo do presente estudo 
foi comparar a função pulmonar entre sujeitos aparentemente 
saudáveis e com comprometimento arterial coronariano.

MATERIAIS E MéTODOS

O estudo foi do tipo transversal, o qual contou com 
a participação de 46 homens de meia idade (Tabelas 1 e 2), 
com baixo nível de atividade física semanal, verificada por 
meio do International Physical Activity Questionnarie (IPAQ), 
versão 610.

Todos passaram por anamnese completa, exames 
bioquímicos de sangue, avaliação clínica e cardiovascular.

Para a constituição dos grupos foram triados volun-
tários aparentemente saudáveis (GS, n = 10); voluntários com 
obstrução do diâmetro luminal coronariano menor que 50% 
nas artérias comprometidas, denominado como grupo DAC 
negativo (GDAC-, n = 10); voluntários com obstrução corona-
riana maior ou igual a 50% em pelo menos uma artéria foram 
denominados como grupo DAC positivo (GDAC+, n = 12); e 
grupo com IAM, classificação clínica Killip I (GIAM, n = 12).

O grupo de voluntários aparentemente saudáveis foi 
constituído a partir de triagem na comunidade.

A seleção dos voluntários dos grupos com DAC foi 
realizada a partir da angiocoronariografia, sendo incluídos 
pacientes com estenose de uma a quatro artérias coronárias, 
considerando: artéria descendente anterior, artéria coronária 
esquerda e direita, artéria circunflexa esquerda, ramos 
marginais e diagonais.

O grupo de pacientes com IAM foi constituído a partir 
do diagnóstico realizado seguindo os seguintes critérios: a) dor 
retroesternal típica por mais de 30 minutos, não aliviada por 
nitratos; b) elevação do segmento ST > 1 mm no ECG, em duas 
derivações contíguas; c) elevação dos marcadores de necrose 
miocárdica e d) resultado da angiocoronariografia. Os mesmos 
deveriam apresentar-se estáveis clinica e hemodinamicamente.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Instituição (protocolo 04/09).

A espirometria foi realizada após os voluntários 
receberem autorização do médico responsável, aproximada-
mente 60 dias após o evento cardíaco para o GIAM, ou do 
procedimento da angioplastia para os grupos com DAC.

Os experimentos foram realizados em ambiente com 
temperatura e umidade relativa do ar controladas (22°C a 
24°C e 40% a 60%, respectivamente). Os voluntários foram 
familiarizados com todos os procedimentos antes do início 
do experimento e repousaram por 10 minutos antes do teste, 
sendo explicado a eles cuidadosamente todos os procedimentos 
aos quais seriam submetidos. O exame foi realizado com o 
voluntário sentado, a cabeça mantida em posição neutra e um 
clipe nasal foi usado para evitar vazamento de ar pelas narinas.

As provas de função pulmonar foram efetuadas de 
acordo com as orientações da American Thoracic Society - ATS 
(1995)11, com o uso de um espirômetro (Med-Graphics, Breeze 
6.0, St. Paul, Minnesota, USA).

As manobras foram realizadas até obterem-se três 
curvas aceitáveis e duas reprodutíveis, não excedendo mais 
que oito tentativas. Para cada voluntário, foram registrados os 
valores obtidos da CVF, VEF1 e razão VEF1/CVF. Os valores 
de referência utilizados foram os de Pereira et al., baseados nas 
Diretrizes para testes de função pulmonar12.

Para a análise estatística, foi utilizado o aplicativo 
“Statistica for Windows, Release 6.1. Stat. Soft, Inc.”. O teste 
de Shapiro-Wilk foi usado para verificar a normalidade na 
distribuição dos dados. Para a análise da significância entre 
amostras não pareadas, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. 
A relação entre o VEF1, tabagismo e comprometimento 
arterial coronariano foi avaliada utilizando-se a análise de 
regressão linear múltipla. Os dados foram expressos em 
média e desvio padrão. Valores de p < 0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes.

RESULTADOS

Na Tabela 3, estão apresentados os valores obtidos em 
média e desvio padrão das variáveis CVF, VEF1 e VEF1/CVF 
dos grupos estudados, nos quais se observa que, tanto para 
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Tabela 1. Idade e características antropométricas dos voluntários dos grupos: saudáveis (GS), doença arterial 
coronariana com obstrução menor que 50% (GDAC-), doença arterial coronariana com obstrução maior que 50% 
(GDAC+), e com infarto agudo do miocárdio (GIAM).

Características GS (n = 12) GDAC- (n = 10) GDAC+ (n = 12) GIAM (n = 12)

Idade (anos) 53,3 ± 3,2 54,2 ± 8,3 57 ± 9,5 56,3 ± 8,6

Estatura (cm) 170,4 ± 6,6 167,3 ± 6 172,6 ± 7,8 166 ± 4,9

Massa corporal (kg) 79,4 ± 8 77,9 ± 17 82,3 ± 16,8 76,2 ± 12,4

IMC (kg/m2) 27,4 ± 3,2 30,8 ± 6,7 29,4 ± 3,7 27,4 ± 3,8

IMC: índice de massa corporal.

Tabela 2. Número de artérias obstruídas, fatores de risco e medicamentos em uso. Grupos: saudáveis (GS, n = 12), 
doença arterial coronariana com obstrução menor que 50% (GDAC-, n = 10), com obstrução maior que 50% 
(GDAC+, n = 12), e infarto agudo do miocárdio (GIAM, n = 12). 

GS n (%) GDAC- n (%) GDAC+ n (%) GIAM n (%)

Nº de artérias obstruídas

Uniarterial - 6 (60) 2 (16) 7 (58)

Biarterial - 4 (40) 4 (33) 2 (16)

Multiarterial - - 6 (50) 3 (24)

Local de obstrução -

Artéria descendente anterior - 6 (60) 8 (66) 10 (84)

Artéria coronária direita - 4 (40) 4 (33) 4 (33)

Artéria circunflexa esquerda - - 5 (42) 1 (8)

Artérias marginais - 4 (40) 4 (33) 3 (24)

Artérias diagonais - - 1 (8) 3 (24)

Fatores de risco

HAS - 3 (30) 9 (75) 6 (50)

Diabetes tipo II - 1 (10) 5 (42) 4 (33)

Dislipidemia - 5 (50) 6 (50) 8 (66)

História familiar para DAC - 4 (40) 6 (50) 8 (66)

Sobrepeso (IMC entre 25 e 30 kg/m2) - 3 (30) 4 (33) 4 (33)

Obesidade (IMC > 30 kg/m2) - 1 (10) 3 (24) 2 (16)

Tabagismo - 3 (30) 4 (33) 6 (50)

Medicamentos

Betabloqueadores - - 6 (50) 12 (100)

Inibidores da ECA - 3 (30) 4 (33) 1(8)

Hipolipemiantes - 5 (50) 5 (42) 11 (91)

Hipoglicêmicos - 1 (10) 3 (24) 1 (8)

Diuréticos - 3 (30) 2 (16) -

Antiplaquetário - 6 (60) 10 (83) 12 (100)
Multiarterial: 3 ou 4 artérias obstruídas; HAS: hipertensão arterial sistêmica; IMC: índice de massa corpórea; ECA: enzima conversora 
de angiotensina.
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Tabela 3. Valores absolutos e em percentual do predito obtidos das variáveis espirométricas dos grupos: saudáveis 
(GS, n = 12), doença arterial coronariana com obstrução menor que 50% (GDAC- n = 10), com obstrução maior que 
50% (GDAC+, n = 12), e infarto agudo do miocárdio (GIAM, n = 12).

Variáveis GS GDAC- GDAC+ GIAM

CVF (L) 4,32 ± 0.6 3,78 ± 0,4 3,73 ± 0,5* 3,24 ± 0,5 † ‡ §

CVF (%) 93,83 ± 6,8 92,50 ± 6,8 86,08 ± 7,2* 76,75 ± 7,3 † ‡ §

VEF1 (L) 3,6 ± 0,4 3,08 ± 0,5 2,81 ± 0,2* 2,47 ± 0,4 † ‡ §

VEF1 (%) 98,25 ± 9,2 94,50 ± 15 87,16 ± 9* 74,66 ± 11,4 † ‡ §

VEF1/CVF 0,83 ± 0,04 0,80 ± 0,06 0,80 ± 0,07 0,76 ± 0,13
* GS vs. GDAC+; † GS vs. GIAM; ‡ GDAC- vs. GIAM; § GDAC+ vs. GIAM; CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório 
forçado no 1º segundo.

a CVF quanto para o VEF1, o GS apresenta maiores valores 
quando comparado aos grupos DAC+ e IAM (p < 0,05).

Na comparação dos resultados entre os grupos com 
comprometimento arterial coronariano, tanto para a CVF 
como para o VEF1, o GDAC- e o GDAC+ apresentam maiores 
valores quando comparados ao GIAM (p < 0,05). No que 
se refere à razão VEF1/CVF, não houve diferença entre os 
grupos (p > 0,05).

Na Tabela 4, a análise de regressão linear múltipla 
mostra que a variável de maior associação com o VEF1 foi o 
comprometimento arterial coronariano (p < 0,0001).

DISCUSSÃO

Na presente pesquisa, houve diferença significativa das 
variáveis CVF e VEF1 entre o GS e os grupos DAC+ e IAM 
e dos grupos DAC- e DAC+ em relação ao GIAM, sendo 
esses resultados relacionados ao grau de comprometimento 
arterial e a função pulmonar, independentemente do tabagis-
mo. Assim, esses resultados mostram o impacto negativo do 
grau de comprometimento da DAC sobre a função pulmonar, 
sugerindo existir relação entre disfunção cardíaca e compro-
metimento da função pulmonar, dados esses que corroboram os 
de Bates13. Alguns estudos descrevem que mesmo indivíduos 
aparentemente saudáveis, com redução da função pulmonar 
observada pela CVF e VEF1, possuem incremento no risco da 
DAC6,14 e apresentam risco aumentado para diversas doenças, 
dentre elas o IAM5.

Em virtude desta relação entre comprometimento 
coronariano e função pulmonar, na literatura são encontradas 
publicações referindo que as variáveis respiratórias podem 
ser utilizadas como preditoras de eventos coronarianos4,14. No 
estudo de Schroeder et al.15, ao analisarem a relação existente 
entre a função pulmonar e a mortalidade cardiovascular, 
os autores observaram que a diminuição do VEF1 pode ser 
um indicador de mortalidade por doença cardíaca. Ainda, 
Sin & Man3 afirmam que o decréscimo do VEF1 pode ser 
considerado como um indicador de morbimortalidade futura, 
independentemente do tabagismo.

Considerando que, na presente investigação, foram 
avaliados voluntários tabagistas e não tabagistas, para verificar 
se essa variável tinha influência nos valores espirométricos, 
realizou-se a análise de regressão linear múltipla e os resultados 
mostraram que a variável de maior associação com o VEF1 foi 
o grau de comprometimento coronariano, e não o tabagismo, 
o que é concordante com os resultados de Speizer et al.16 e 
Hole et al.17, em que os autores categorizaram o VEF1 em 
quintiis e demonstraram que indivíduos com VEF1 no quintil 
mais baixo, ou seja, VEF1 entre 75% a 80% do predito tinham 
um incremento de 75% no risco de mortalidade cardiovascular 
quando comparados com aqueles com VEF1 no quintil mais alto 
e observaram que, mesmo entre os indivíduos não fumantes 
esta relação se mantinha, indicando que a redução da função 
pulmonar, independentemente do tabagismo, é um significante 
marcador de mortalidade cardiovascular.

Os resultados são também concordantes com os 
de Sin et al.2, os quais demonstraram que o decréscimo 
no VEF1 é associado com doenças cardíacas isquêmicas, 
independentemente do tabagismo, considerando o VEF1 como 
um marcador para morbimortalidade cardíaca futura. Os autores 
referem, ainda, que pode haver um agente agressor comum 
associado à redução do VEF1, o qual afeta os sistemas pulmonar 
e cardiovascular, e que o processo pulmonar pode ter relação 
causal com a doença cardiovascular.

Quando comparados os valores das variáveis es-
pirométricas entre os quatro grupos, foi observada maior 
redução da função pulmonar nos sujeitos com maior grau 
de comprometimento coronariano, sugerindo, assim, 
a existência de um ciclo de dependência entre comprometimento 
pulmonar e coronariano. Assim, os resultados da presente 
investigação suportam a hipótese da existência de relação entre 
DAC e redução da função pulmonar.

Considerando que o nível de proteína C reativa é um 
importante contribuinte para a previsão de doença coroná-
ria18, é importante ressaltar uma limitação metodológica que 
envolveu a presente investigação refere-se à ausência da 
dosagem de marcadores inflamatórios, o que poderia trazer 
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Tabela 4. Resultado da análise de regressão linear múltipla, tendo o volume expiratório forçado no primeiro segundo 
(VEF1) como variável dependente. 

Variáveis independentes Coeficiente [IC 95%] p

Tabagismo -0,06958 [-0,3993 a 0,2602] 0,67

Comprometimento coronariano -0,3634 [-0,4871 a -0,2397] < 0,0001

Constante 3,999 [3,566 a 4,431] < 0,0001
r2 = 0,50; p < 0,0001. IC 95%: 95% de intervalo de confiança.

maiores esclarecimentos sobre a presença ou não de processo 
inflamatório sistêmico e sua relação com o comprometimento 
arterial coronariano e função pulmonar.

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo sugerem que a redução 
nos valores de CVF e VEF1 está relacionada ao grau de com-
prometimento coronariano, independentemente do tabagismo, 
indicando que o processo aterogênico pode ter impacto negativo 
sobre a função pulmonar de pacientes com DAC.
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Introdução: A dieta vegetariana difere da dieta onívora em 

aspectos que vão além da simples supressão de produtos cárneos. 

Os vegetarianos fazem um consumo elevado de vegetais, como 

frutas, cereais, hortaliças, leguminosas e oleaginosas, além de 

sua dieta conter menor quantidade de gordura saturada e, relati-

vamente, maior quantidade de gordura insaturada, carboidratos e 

fibras. Objetivo: Este estudo tem por objetivo testar a aceitação 

de receitas vegetarianas com baixo teor de açúcares simples e 

gordura saturada entre graduandos de um Centro Universitário 

da zona sul de São Paulo. Métodos: Trata-se de um estudo de 

intervenção, que permite verificar o efeito de uma ação educativa 

entre os indivíduos estudados. Participaram do estudo graduandos 

deste Centro Universitário. Foram programados três encontros 

para o desenvolvimento da oficina culinária vegetariana e todos os 

graduandos foram convidados. Participaram 13 alunos no primeiro 

encontro, nove no segundo encontro e no terceiro. Foram testadas 

quatro receitas em cada encontro, entre doces, salgadas e sucos 

nutritivos. Resultados: A avaliação sensorial foi feita por meio da 

escala hedônica de intenção de consumo com sete pontos, na qual 

7 pontos significam comeria sempre, 6 comeria muito frequente, 

5 comeria frequentemente, 4 comeria ocasionalmente, 3 comeria 

raramente, 2 comeria muito raramente e 1 nunca comeria. Todas 

as preparações testadas tiveram aceitação entre comeria sempre 

e comeria frequentemente. Conclusão: Todas as receitas vege-

tarianas tiveram boa aceitação pelos graduandos.
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A dieta vegetariana difere da dieta onívora em aspectos que 
vão além da simples supressão de produtos cárneos. Os 
vegetarianos fazem um consumo elevado de vegetais, 

como frutas, cereais, hortaliças, leguminosas e oleaginosas, além 
de sua dieta conter menor quantidade de gordura saturada e, rela-
tivamente, maior quantidade de gordura insaturada, carboidratos 
e fibras1.

De acordo com a American Dietetic Association2, a dieta 
vegetariana é definida como aquela que não inclui carne, peixes 
e frutos do mar e a posição dessa instituição é a de que as dietas 
vegetarianas apropriadamente planejadas são saudáveis e adequa-
das em termos nutricionais para todas as fases da vida, incluindo 
gravidez, lactação, primeira infância e adolescência. Observa-se 
entre os vegetarianos menor incidência de doenças cardiovascu-
lares, diabetes tipo 2 e hipertensão arterial3.

Muitas são as razões que levam os indivíduos a adotarem 
a dieta vegetariana. Os principais motivos estão relacionados à 
saúde, à ética, aos direitos dos animais, ao meio ambiente, à fome, 
à economia e à religião.

A dieta vegetariana baseada em alimentos vegetais, bem 
equilibrada, pode prevenir deficiências de nutrientes, bem como 
prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Contudo, restritiva 
ou desbalanceada, a dieta vegetariana pode levar a deficiências 
nutricionais, especialmente em situações de alta demanda meta-
bólica, como na infância, adolescência, gestação e lactação. Frutas 
e vegetais são ricas fontes não apenas de vitaminas, tais como os 
carotenoides, ácido ascórbico, tocoferois e ácido fólico, mas tam-
bém de fibras, indóis, tiocianatos, cumarinas, fenóis, flavonoides, 
terpenos, inibidores da protease, esteróis de plantas, e uma série 
de outros fitoquímicos ainda desconhecidos4.

A oficina culinária é um instrumento para a elaboração 
de políticas saudáveis e estruturação dos serviços e práticas 
de promoção da saúde. As técnicas utilizadas são aplicáveis e 
reprodutivas na promoção da saúde e o modelo proposto tem 
sido aplicado por acadêmicos, caravanas e circuitos culturais 
por profissionais de saúde, objetivando orientar grupos para uma 
alimentação segura, saudável e acessível, por meio da utilização 
consciente dos alimentos5.

Sendo assim, a culinária é uma arte complexa que visa 
tornar os alimentos mais atraentes e saborosos. Ela necessita de 
muitos recursos para ser executada, como várias formas de cocção 
dos alimentos, tipos de cortes diferentes, combinações de cores 
e sabores e inovações no campo da criação de receitas. Por meio 
da culinária, é possível proporcionar uma experiência de vivência 
e reflexão sobre as relações entre alimentação, cultura e saúde6.

Objetivo
Testar a aceitação de receitas vegetarianas com baixo teor 

de açúcares simples e gordura saturada entre graduandos de um 
Centro Universitário da zona sul de São Paulo.

MATERIAIS E MéTODOS

O estudo foi realizado entre abril e maio de 2011 no Labo-
ratório de Técnica Dietética de um Centro Universitário na zona 
sul de São Paulo, que possui infraestrutura adequada, contendo 
cozinha e espaço para apresentações, além de utensílios (panelas, 
talheres, tábuas de polietileno, etc.) e eletrodomésticos (fogão, 

geladeira, forno elétrico, liquidificador, etc.) utilizados para 
preparação das receitas. Trata-se de um estudo de intervenção, 
que permite verificar o efeito de uma ação educativa entre os 
indivíduos estudados7. Participaram do estudo graduandos deste 
Centro Universitário.

Estratégia: Oficina Culinária
Foram programados três encontros para o desenvolvimento 

de receitas culinárias vegetarianas com baixo teor de açúcar e de 
gordura saturada. A divulgação dos encontros ocorreu por meio de 
cartazes colocados em locais estratégicos frequentados por todos 
os graduandos do Centro Universitário. As oficinas aconteceram 
no horário das 8h às 12h, com a participação de 13 estudantes do 
ensino superior.

Primeiro Encontro
A oficina começou com a apresentação dos alunos e dos 

professores, bem como do cronograma de atividades e objetivo da 
oficina culinária. No início da Oficina Culinária, foi entregue um 
kit para cada aluno contendo as receitas que seriam preparadas em 
cada oficina, a escala hedônica de aceitação para cada receita, touca 
e avental descartável. Nesse momento, os pesquisadores explicaram 
a escala hedônica de intenção de consumo, a qual seria utilizada para 
avaliação das receitas preparadas e degustadas em cada encontro.

A escala hedônica de intenção de consumo é composta 
por sete pontos, seguindo uma escala previamente estabelecida 
que varia gradativamente com base nos termos: comeria sempre, 
valendo 7 pontos até o nunca comeria, valendo 1 ponto (Tabela 1).

Tabela 1. Escala hedônica de atitude e intenção (estru-
tura verbal, numérica, bipolar, sete pontos).
Receita: ________________________________________

Avalie a receita, segundo sua intenção de consumo, utili-
zando a escala abaixo (faça um X na opção escolhida):

(7) Comeria sempre

(6) Comeria muito frequentemente

(5) Comeria frequentemente

(4) Comeria ocasionalmente

(3) Comeria raramente

(2) Comeria muito raramente

(1) Nunca comeria

Comentários: ____________________________________
Fonte: ABNT, NBR 14141, 1998.

No primeiro encontro foram testadas quatro preparações, 
sendo duas doces e duas salgadas. São elas:

• Charuto de Repolho
• Abobrinha Recheada
• Gelado de Frutas
• Bolo de Manga com Côco
As receitas do Gelado de Frutas e a Abobrinha Recheada 

foram preparadas por dois grupos de alunos que ocuparam diferentes 
bancadas do Laboratório de Técnicas Dietéticas, permitindo, assim, 
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que os estudantes vivenciassem a técnica de preparo das mesmas. O 
Bolo de Manga com Côco e o Charuto de Repolho foram preparados 
pelos pesquisadores, que explicaram passo a passo o modo de preparo.

Segundo Encontro
Foram testadas quatro receitas sendo uma preparação 

salgada, duas doces e um suco nutritivo:
• Lasanha Vegetariana;
• Muffins Laxativos (minibolos assados em forminhas 

de papel individuais);
• Sorvete de Banana;
• Suco Funcional.
A receita da Lasanha Vegetariana foi preparada pelos 

alunos, divididos em bancadas para que pudessem desenvolver a 
receita e verificar as técnicas de preparação. As demais receitas 
foram preparadas pelos pesquisadores, que explicaram passo a 
passo o modo de preparo.

Terceiro Encontro
Foram testadas quatro preparações, sendo duas doces e 

duas salgadas:
• Estrogonofe de Legumes;
• Panqueca de Couve;
• Creme de Uva com Côco;
• Flan de Amêndoas.
Nesse encontro, as receitas preparadas pelos estudantes 

foram: o Estrogonofe de Legumes e a Panqueca de Couve. O 
Creme de Uva com Côco e o Flan de Amêndoas foram preparados 
pelos pesquisadores.

Em todos os encontros, conforme as receitas eram prepara-
das, os pesquisadores explicavam o valor dos nutrientes presentes 
nas preparações e as técnicas de como melhorar tanto o valor 
nutritivo como a apresentação da preparação.

RESULTADOS

Participaram do primeiro encontro 13 alunos e observou-se 
que, das preparações analisadas, a Abobrinha Recheada foi a que 
apresentou maior aceitação, sendo que 10 comeriam sempre, um 
comeria muito frequentemente e dois comeriam frequentemente. 
Em relação ao Bolo de Manga com Côco, nove comeriam sempre 
e quatro comeriam muito frequentemente. Em relação ao Charuto 
de Repolho, nove comeriam sempre, dois comeriam muito frequen-
temente, um comeria ocasionalmente e um comeria raramente. Já 
o Gelado de Frutas, oito comeriam sempre, dois comeriam muito 
frequentemente, dois comeriam frequentemente e um comeria 
muito raramente (Figura 1).

No segundo encontro, participaram nove alunos e verifi-
cou-se que a preparação da Lasanha Vegetariana foi a que teve 
maior aceitação, sendo que oito comeriam sempre e um comeria 
frequentemente. O Suco Funcional, por sua vez, teve também 
boa aceitação, com o escore de sete participantes que comeriam 
sempre e dois que comeriam muito frequentemente. A preparação 
do Sorvete de Banana apresentou a seguinte escala de aceitação: 
seis comeriam sempre, um comeria frequentemente, um comeria 
raramente e um comeria muito raramente. Já o Muffins Laxativo 
obteve a seguinte aceitação: quatro comeriam sempre, um comeria 
muito frequentemente, um comeria frequentemente, um comeria 
ocasionalmente e dois comeriam muito raramente (Figura 2).

Figura 3. Resultados do teste de aceitabilidade de receitas vegetarianas 
no terceiro encontro da Oficina Culinária entre graduandos de um 
Centro Universitário na zona sul de São Paulo, 2011.

Figura 1. Resultados do teste de aceitabilidade de receitas vegetarianas 
no primeiro encontro da Oficina Culinária entre graduandos de um 
Centro Universitário na zona sul de São Paulo, 2011.

Figura 2. Resultados do teste de aceitabilidade de receitas vegetarianas 
no segundo encontro da Oficina Culinária entre graduandos de um 
Centro Universitário na zona sul de São Paulo, 2011.

Na Figura 3, observam-se os resultados do terceiro encontro 
da oficina culinária vegetariana. Dentre as preparações desenvol-
vidas, o Creme de Uva com Côco e a Panqueca de Couve tiveram 
ótima aceitação, sendo que nove comeriam sempre. Com relação ao 
Estrogonofe de Legumes, verificou-se que oito comeriam sempre e 
um comeria frequentemente. Já em relação ao Flan de Amêndoas, 
quatro comeriam sempre, um comeria muito frequentemente, dois 
comeriam frequentemente e dois comeriam ocasionalmente.

DISCUSSÃO

Os antioxidantes presentes em abundância em alimentos 
vegetais têm sido observados na prevenção de doenças cardio-
vasculares e certos tipos de câncer. Essas propriedades têm sido 
verificadas por milhares de substâncias presentes principalmente 
em frutas, verduras e outros alimentos de origem vegetal4.

Para Sabaté4, um regime alimentar vegetariano adequado 
impede deficiências de nutrientes e é suficiente para o crescimento 
e para a reprodução do ser humano. Uma dieta equilibrada promove 
a saúde e longevidade, reduzindo o risco de doenças. Até pouco 
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tempo atrás, a crença geral era de que a carne seria a única fonte 
de proteínas e, estas, a chave da vida. No entanto, hoje já se reco-
nhece que a necessidade é de aminoácidos, e não da proteína em si. 
Então, desde que no sistema digestório cheguem os aminoácidos 
essenciais, em quantidades suficientes e em proporção equilibrada 
entre eles, não importa quais as fontes de sua origem, tais como 
leguminosas e outros alimentos de origem vegetal.

A não inclusão de carnes na alimentação humana apresenta 
algumas vantagens: melhor manutenção do peso corporal; melhor 
regulação da pressão sanguínea; redução de doenças do trato gas-
trintestinal; redução de prevalência de certos tipos de cânceres8.

Ferreira et al. pesquisaram publicações científicas atuais para 
localizar informações sobre o desempenho esportivo em atletas ve-
getarianos. De acordo com a literatura encontrada no referido estudo, 
a capacidade aeróbica e de força muscular em atletas vegetarianos 
não é diferente dos indivíduos que consomem dietas convencionais. 
O estudo refere que a adoção da dieta vegetariana está associada a 
alguns benefícios para a saúde humana, como baixas concentrações 
de lipídios séricos, baixos níveis de adiposidade corpórea e baixa 
incidência de óbitos por isquemia do miocárdio, diabetes mellitus e 
certos tipos de câncer, além de maior expectativa de vida9.

A dieta vegetariana, se bem planejada, pode ser suficiente 
para os indivíduos ao longo de toda a vida e em todas as situações. 
É recomendável o consumo de fonte extra de vitamina D e de 
vitamina B12, se não ocorrer uma adequada exposição ao sol, ou 
ingestão de alimentos fortificados8.

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo demonstram que todas 
as receitas vegetarianas com baixo teor de açúcares simples e 

gordura saturada tiveram boa aceitação entre o grupo de estu-
dantes universitários. Entende-se, assim, que a oficina culinária 
é uma estratégia adequada para motivar o indivíduo a modificar 
algumas preparações culinárias tradicionalmente ricas em gordu-
ras e açúcares, sem abandonar hábitos e costumes culturais e, por 
consequência, trazer benefícios para sua saúde.
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Introdução: A endocardite infecciosa bacteriana (EIB) é uma infecção 

séria das válvulas cardíacas ou das superfícies endoteliais do coração. É 

causada por proliferação bacteriana nas superfícies cardíacas alteradas. 

Na flora presente na cavidade bucal existem microorganismos que são 

usualmente agentes causais da EIB, como: estreptococos alfa-hemolíti-

cos, enterococos (Streptococcus faecalis), pneumococos, estafilococos 

e estreptococos do grupo A. As manipulações dentárias constituem a 

causa principal de bacteriemia transitória, podendo desencadear EIB. 

Objetivo: O objetivo proposto no presente artigo foi o de realizar uma 

revisão bibliográfica, envolvendo artigos originais e de revisão sobre 

a repercussão provocada por procedimentos odontológicos no desen-

cadeamento da EIB. Método: Foram utilizadas para consulta as bases 

de dados: Pubmed, Scopus, Lilacs, correspondente aos anos de 2005 a 

2012, nos idiomas inglês e português. Foram encontrados 34 artigos, dos 

quais sete foram excluídos por não satisfazerem aos critérios de inclusão 

adotados. Resultados: Em 75% dos artigos consultados, tornou-se clara 

a evidenciação do perigo eminente que há de, concomitantemente a 

uma intervenção dentária que conduza ao sangramento, propiciar-se o 

aparecimento de manifestação sistêmica desfavorável, como bacterimia 

com posterior instalação de EIB. Conclusão: Concluiu-se que é de 

extremada importância a conscientização por parte do cirurgião dentista 

de que ao intervir, mesmo na prática de um procedimento simples, 

poder propiciar, concomitantemente, o aparecimento de manifestação 

sistêmica desfavorável à saúde geral dos seus pacientes e que o cirurgião 

dentista deve estar atualizado quanto aos protocolos e ter bom senso, 

evitando a banalização do uso de antibiótico, restringindo o seu uso 

aos casos de estrita necessidade.

sÉrGio sPezzia1

ENDOCARDITE INfECCIOSA BACTERIANA ORIGINADA A PARTIR DE 
PROCEDIMENTOS ODONTOLóGICOS
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Introduction: Bacterial endocarditis (IBE) is a serious infection of 

the heart valves or heart endothelial surfaces. It is caused by bacterial 

growth on modified cardiac surfaces. In the flora present in the oral 

cavity, there are microorganisms which are usually causal agents of 

IBE, as: alpha-hemolytic streptococci, enterococci (Streptococcus 

faecalis), pneumococci, staphylococcus and group A streptococcus. 

The dental manipulations are the main cause of transient bacteremia, 

potentially triggering IBE. Objective: The proposed objective of 

this article was to conduct a literature review, involving original and 

review articles on the impact caused by dental procedures in trig-

gering the IBE. Method: We used to query the databases: Pubmed, 

Scopus, Lilacs for the years 2005 to 2012 in English and Portuguese. 

It was found 34 articles, of which seven were excluded because 

they did not meet the inclusion criteria adopted. Results: In 75% 

of the articles found, it became clear, evidence of imminent danger 

that simultaneously a dental intervention that leads to bleeding, to 

provide the appearance of adverse systemic manifestations such 

as bacteremia with subsequent installation of IBE. Conclusion: It 

was concluded that it is of extreme importance the awareness of the 

dentist that to intervene, even in the practice of a simple procedure, 

he or she can foster the emergence of an unfavorable concomitant 

systemic manifestation to the overall health of their patients and the 

dentist must be updated regarding the protocols and have common 

sense, avoiding the trivialization of antibiotic use, restricting its use 

to cases of strict necessity.
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A endocardite infecciosa bacteriana (EIB) é uma infecção 
que ocorre nas válvulas cardíacas ou tecidos endote-
liais do coração. O coração pode sofrer uma infecção 

decorrente de bactérias e fungos do ambiente hospitalar de 
uma cirurgia cardíaca a céu aberto, alojando-se nas válvulas 
cardíacas e infectando o endocárdio. É um problema grave e às 
vezes fatal. Dois fatores fazem com que ocorra: bactérias e um 
coração enfraquecido. Pessoas com alguns defeitos cardíacos 
têm maior risco de desenvolver a EIB1,2. Sabe-se, na atualidade, 
que a EIB não é considerada unicamente como proveniente 
de contaminações de origem bacteriana, mas como advinda 
também de contaminantes de origem infecciosa.

A EIB é causada pela proliferação bacteriana nas su-
perfícies cardíacas alteradas. As válvulas cardíacas danificadas 
em consequência da febre reumática ou de EIB anterior, lesões 
valvulares adquiridas e de prótese nas válvulas cardíacas cons-
tituem as condições clínicas predisponentes da EIB3.

Seu diagnóstico geral anatomopatológico nos indica di-
ferentes fatores etiológicos possíveis. Um diagnóstico completo 
deve incluir também o agente bacteriano causal e a enfermidade 
geral da qual a endocardite é parte.

Em sua etiologia, os microorganismos causais em 
aproximadamente 95% dos casos de EIB são: Streptococcus 
viridans (salivarius, mitis), bactéria frequentemente encontrada 
na boca e orofaringe1; Streptococcus faecalis (enterococo) e 
micrococos (Staphylococcus aureus ou albus)4. Aproximada-
mente 5% dos casos clínicos de EIB são causados por micro-
organismos distintos de Streptococcus viridans, Streptococcus 
faecalis e estafilococos. Também são levados em consideração 
para endocardite por enterococo (Streptococcus faecalis) o 
intestino, vias biliares, urinárias e genitais5.

A despeito de foco de infecção, podemos explicar que 
em qualquer manipulação que promova formação de sangra-
mento gengival, causando bacteremia passageira, pode-se 
levar à formação de coágulo de fibrina estéril e plaquetas nas 
superfícies do endotélio do coração, bem como nas válvulas 
cardíacas, agindo como sítio de proliferação bacteriana em 
pacientes com susceptibilidade a doença EIB6,7.

Existem três categorias de manifestação clínica da EIB. 
A proliferação bacteriana local pode inibir o funcionamento 
valvular, resultando em insuficiência valvular, progredindo 
para insuficiência cardíaca congestiva; fragmentos da vege-
tação valvular infectada podem desprender-se e transitar pela 
corrente sanguínea pelo corpo do paciente. Estes êmbolos 
infectados podem se alojar em vários órgãos e produzir 
infecção; anticorpos que se posicionam contra bactérias 
podem se unir a antígenos bacterianos circulantes para formar 
complexos imunes6.

Manipulações dentárias podem constituir a causa pri-
mordial e identificável de bacteriemia transitória, capaz de 
provocar a EIB7. Portanto, torna-se importante para o cirurgião 
dentista compreender a patogênese da doença, ser capaz de 
identificar a população de risco e administrar o tratamento 
profilático apropriado com antibióticos.

Define-se bacteriemia como sendo a passagem transi-
tória e fugaz de pequeno número de microorganismos para o 
sangue sem síndrome toxi-infecciosa geral5.

O objetivo proposto no presente artigo foi o de realizar 
uma revisão bibliográfica, envolvendo artigos originais e de 
revisão, sobre a repercussão provocada por procedimentos 
odontológicos no desencadeamento da EIB.

AVALIAÇÃO ODONTOLóGICA

Faz parte da responsabilidade do cirurgião dentista o 
conhecimento das recomendações e da limitação inerente ao 
guia da American Heart Association (AHA), devendo estar 
sempre atualizado em relação às mudanças periódicas no pro-
tocolo. Alguns cuidados, como: anamneses individualizadas, 
escolha das drogas e observação de eventual aparecimento de 
resistência bacteriana são indispensáveis na rotina clínica do 
profissional de odontologia8.

Para pacientes cujo coração apresenta condições de 
colocá-los no mais alto risco de desenvolver EIB, a AHA 
recomenda antibioticoterapia antes de certos procedimentos 
odontológicos9.

Advindo disso, deve haver no preenchimento da ficha 
clínica do paciente menção a perguntas sobre acometimento 
anterior de doenças cardíacas. Concomitantemente, deve-se 
consultar o médico do paciente, procurando detalhar as infor-
mações da sua história médica.

Na cavidade oral, usualmente existem microorganismos 
que são responsáveis por uma proporção apreciável dos agentes 
causais da EIB, como: estreptococos alfa hemolíticos, entero-
cocos (Streptococcus faecalis), pneumococos, estafilococos 
e estreptococos do grupo A5-7. Sabe-se que toda e qualquer 
manipulação oral pode causar trauma, acarretando solução 
de continuidade e sangramento, podendo permitir a entrada 
de bactérias na corrente sanguínea. Assim, pode-se entender 
a estreita relação existente entre bacteriemia e procedimentos 
odontológicos.

Nos indivíduos saudáveis, as próprias defesas do 
organismo são capazes de controlar o processo, destruindo as 
bactérias presentes no sangue circulante. Em indivíduos com 
condições predisponentes, a bacteriemia pode trazer como 
consequências complicações sistêmicas9.

Os fatores de risco envoltos nestas bacteriemias de 
origem oral dependem da extensão do traumatismo aos tecidos 
moles causado pela intervenção odontológica e do grau da 
doença inflamatória local preexistente.

O cirurgião dentista ao intervir no paciente pode causar 
bacteriemias transitórias, ocasionalmente predispondo à EIB, 
após realização de exodontias; anestesia intraligamentar; 
procedimentos periodontais, como cirurgias, sondagem, cure-
tagem, profilaxia; instrumentação ou cirurgias endodônticas, 
somente além do ápice; simples movimentos oscilatórios do 
dente ou até mesmo, EIB originária de bacteriemia passageira 
em edêntulos, cujas próteses produziram lesões traumáticas, 
exigindo profilaxia antibacteriana10.
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Na profilaxia antibiótica, deve-se usar uma droga 
bactericida dirigida contra microorganismos comumente en-
contrados na cavidade bucal.

As drogas escolhidas para feitio de profilaxia 
antes do tratamento dentário devem ser dirigidas aos 
micro-organismos comumente encontrados na cavidade 
bucal; drogas devem ser administradas em intervalo 
adequado e antes de realizar-se qualquer intervenção, no 
intuito de assegurar a concentração sanguínea máxima no 
momento da cirurgia; drogas não devem ser administradas 
em período prolongado antes da cirurgia para evitar o de-
senvolvimento de microorganismos resistentes; drogas anti-
bióticas devem permanecer sendo administradas por tempo 
suficiente que permita a cicatrização satisfatória dos tecidos.

A antibioticoterapia deve ser iniciada antes do proce-
dimento odontológico para assegurar concentração máxima 
no sangue durante o mesmo e continuar tendo seu efeito por 
algum tempo após esta, até que ocorra cicatrização adequada 
do tecido. Não é recomendada em intervenções dentárias que 
não causam sangramento gengival, como casos de adaptação 
de aparelhos ortodônticos, restaurações acima da gengiva, 
injeção intraoral de anestesia local11.

A escolha do esquema profilático padrão ou o 
alternativo e mais rigoroso em pacientes predispostos à EIB 
depende do tipo de intervenção profissional, das condições 
de saúde oral, do risco de bacteremia de determinada con-
dição e, principalmente, do risco associado com a patologia 
cardiovascular em particular. O esquema alternativo é usado 
para pacientes alérgicos ou naqueles que receberam este 
mais de uma vez nos últimos 30 dias. Geralmente, o esquema 
padrão faz-se suficiente. O esquema alternativo deve ser 
considerado nos casos de pacientes com risco elevado e com 
tendência a sangramento gengival abundante.

No mais, o enfoque do tratamento odontológico deve 
ser preventivo, envolvendo orientações sobre cuidados 
essenciais de higiene bucal, feitos pelo cirurgião dentista, 
transmitindo ao paciente a forma correta de proceder à esco-
vação dentária, ao uso da fita e do fio dental e a realização de 
bochechos intervalados com antissépticos bucais. Concomi-
tantemente, deve haver controle periódico das condições de 
saúde periodontal do paciente com reavaliações periódicas. 
Para a maioria das pessoas, é simples evitar instalação de 
EIB, mantendo uma boa higiene dental. Pacientes com defi-
ciência de higiene oral, mesmo em ausência de manipulação 
pelo profissional, podem estar predispostos à bacteriemia 
transitória e servir de foco de infecção para EIB12.

Pacientes com alto risco de desenvolver endocardite 
têm de primar por manter satisfatória a saúde bucal própria, 
consultando periodicamente atendimento odontológico, man-
tendo satisfatória sua higiene bucal, prevenindo a instalação 
de doenças periodontais e cárie dentária, no intuito de comba-
ter as fontes de bacteriemia que possam se instalar em boca.

Pacientes com risco significativo devem fazer uso de 
esquema padrão de profilaxia, utilizando antibioticoterapia oral 
durante a realização de procedimentos bucais11.

MéTODO

Foi feita revisão bibliográfica nas bases de dados: 
Pubmed, Scopus, Lilacs, correspondente aos anos de 2005 a 
2012, nos idiomas inglês e português.

Critérios de inclusão: foram selecionados estudos sobre 
EIB causada por intervenções odontológicas.

Critérios de exclusão: alguns artigos encontrados foram 
excluídos por meio de leitura seletiva e analítica por não se 
enquadrarem ao objeto do presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 34 artigos, dos quais sete foram 
excluídos por não satisfazerem aos critérios de inclusão 
adotados.

Em 75% dos artigos consultados, tornou-se clara a 
evidenciação do perigo eminente que há de concomitante-
mente a uma intervenção dentária que provoque sangramento, 
propiciar-se o aparecimento de manifestação sistêmica desfa-
vorável, como bacteriemia com posterior instalação de EIB.

Geralmente, correlaciona-se bacteriemia com a 
gravidade inflamatória proporcional da doença periodontal 
preexistente e com a extensão do traumatismo dos tecidos 
moles. Porém, bacteriemia pode surgir advinda de procedi-
mento dentário simples13.

A EIB é uma enfermidade comum que, em ordem 
de frequência, vem depois das cardiopatias hipertensivas e 
reumáticas.

A importância clínica inerente à EIB está no índice 
de mortalidade de cerca de 10% em tratamentos médicos e 
cirúrgicos intensos.

Nos casos mortais por EIB, os falecimentos quase 
sempre são produzidos por insuficiência cardíaca congestiva, 
que pode ocorrer em pleno tratamento ou depois dele. Outras 
causas de morte são a insuficiência renal com uremia, as em-
bolias, especialmente a rotura de aneurismas micóticos dos 
vasos cerebrais com hemorragia cerebral ou subaracnoidea 
e a infecção persistente. A morte súbita é rara, porém pode 
ocorrer por embolia cerebral ou coronária e, mais raramente, 
por bloqueio cardíaco com parada (paro) ventricular ou por 
ruptura de um infarto esplênico8.

Faz-se necessária a obtenção de rigorosa história 
médica, não somente na descoberta das enfermidades atuais, 
mas também pelo desenvolvimento da resistência a antibióticos.

Todos os profissionais de saúde devem estar cientes 
da importância da EIB no seu dia-a-dia para que possam 
assegurar a saúde dos seus pacientes.

A EIB é uma das doenças cardíacas de maior relevância 
no tratamento odontológico, em que há risco de vida para o 
paciente, sendo necessária a prescrição de antimicrobianos para 
prevenir bacteriemias antes de procedimentos odontológicos 
que promovam sangramento da mucosa bucal14,15.

As novas recomendações, sugeridas pela AHA em 2007, 
foram simplificadas e apresentam mudanças de importantes 
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conceitos, como: quais tipos de condições cardíacas realmente 
representam um risco para a EIB e quais procedimentos 
odontológicos propiciam bacteriemia transitória. A profilaxia 
antibiótica deve ser instituída apenas nos portadores de condi-
ções cardíacas consideradas de alto risco para a EIB e quando 
atividades cotidianas, como escovar os dentes, acabam por 
se mostrar mais significativas na produção de bacteremias e 
da própria EIB. EIB resulta, mais frequentemente, de bacte-
riemias que ocorrem durante atividades diárias do paciente, 
quando comparadas àquelas decorrentes de procedimentos 
odontológicos. A profilaxia pode prevenir um número muito 
pequeno, se existente, de casos de EIB em indivíduos sub-
metidos a procedimentos odontológicos. Efeitos secundários 
adversos podem exceder os benefícios dessa medida profilática. 
Lembrando que a saúde bucal, bem como a higiene, deve ser 
mantida no mais alto patamar, sendo mais importante do que 
o uso de antibióticos para a redução do risco de EIB, advinda 
das atividades diárias do paciente.

Fica, portanto, indicada a profilaxia antibiótica para 
pacientes onde o risco da doença é elevado e nos procedi-
mentos odontológicos que causem sangramento de qualquer 
magnitude. Todos os procedimentos odontológicos que envol-
vem manipulação do tecido gengival ou da região periapical 
ou perfuração da mucosa bucal, somente para pacientes com 
condições cardíacas de alto risco para a EIB, também pedem 
profilaxia. O bom senso, o diálogo e a correta avaliação entre 
o médico e o cirurgião dentista são fundamentais. O protocolo 
atual a ser seguido recomenda dois gramas de amoxicilina 
antibióticos de 30 a 60 minutos anteriormente a cada proce-
dimento dentário. Certos critérios devem ser considerados 
para minimizar o desenvolvimento da resistência bacteriana, 
como realizar o máximo de procedimentos em única sessão, e 
estabelecer um intervalo mínimo de 10 dias entre as sessões. 
As atuais recomendações da AHA, publicadas em 2007, não 
alteraram os regimes profiláticos sugeridos em 1997, seja em 
relação aos antibióticos, à dosagem ou ao momento de admi-
nistração dos fármacos11.

CONCLUSõES

Concluiu-se que é de extremada importância a cons-
cientização por parte do cirurgião dentista de que ao intervir, 
mesmo na prática de um procedimento simples, poder con-
comitantemente propiciar o aparecimento de manifestação 
sistêmica desfavorável à saúde geral dos seus pacientes. Suas 
condutas, dessa forma, devem primar por evoluírem de forma 
segura e com cautela.

O cirurgião dentista deve estar atualizado quanto aos 
protocolos e ter bom senso, evitando a banalização do uso 
de antibiótico, restringindo o seu uso aos casos de estrita 
necessidade.
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Este artigo tem por objetivo apresentar os desafios e as possibilida-

des do processo de trabalho do assistente social em casa de apoio 

às crianças e adolescentes cardíacos e transplantados do coração. 

O trabalho junto aos pacientes e às mulheres cuidadoras, usuários 

de casa de apoio, envolve uma complexidade tal, pois se trata de 

uma das expressões da questão social que incide no plano da saúde, 

da pobreza e da família, dentre outros. Sendo assim, refletir acerca 

do trabalho do assistente social neste campo é fundamental, na 

perspectiva de trazer para o debate uma prática que cada vez mais 

tem sido demandada a este profissional, que trabalha, sobretudo em 

entidades de proteção à saúde e também no terceiro setor. Entender 

o paciente de forma integral considerando seus aspectos físicos, 

psíquicos e sociais, que envolvem sua vida física social e mental, 

é o objetivo central deste estudo. A análise foi desenvolvida a 

partir de bibliografia especializada nas questões relacionadas à 

saúde, ao conceito de saúde doença, às lutas e conquista por um 

sistema único de saúde, à política de saúde hoje, ao terceiro setor, 

ao papel social que a ACTC tem com relação a esta temática e ao 

papel do assistente social no atendimento às mães das crianças e 

dos adolescentes cardíacos e transplantados e os impactos sociais 

que o Tratamento Fora de Domicílio causa no cotidiano familiar 

de quem cuida de quem é cuidado.

sandra dos santos cruz1

OS DESAfIOS E AS POSSIBILIDADES DO PROCESSO DE TRABALhO DO 
ASSISTENTE SOCIAL EM CASA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

CARDíACOS E TRANSPLANTADOS DO CORAÇÃO

This present study approaches the insertion of social service in 

care of patients and caretakers of children and teenagers with 

heart problems and heart transplanted, which make Treatment 

out of Domicile and live temporarily in support homes. Working 

with patients and women caregivers, home users support involves 

complexity, because it is an expression of social issue that focuses 

in health, poverty, family and others. So reflection on the work 

of the social worker in this field is essential in view of bringing 

the debate to a practice that has been increasingly demanded in 

this professional, who works mainly in health protection agencies 

and also in the third sector. The analysis was developed from an 

analysis of specialized bibliography on issues related to health: 

concept of health and disease, struggles and conquest by a sole 

healthcare system, health policy today, the Third Sector, the 

social role that ACTC has regarding this subject and the role of 

social worker in caring for mothers of children and teenagers with 

heart problems and heart transplanted, and social impacts that the 

Treatment Out of Domicile cause in the everyday of families who 

care and who are cared.
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A partir da Constituição de 1988, a Saúde passou a ser en-
carada como um direito universal de todos os brasileiros 
e um dever do Estado, não condicionado à contribuição, 

sob os princípios de Equidade, Integralidade e Universalidade1.
De fato, com a consolidação do Sistema Único de Saúde 

- SUS - o atendimento médico deixou de ser privilégio de deter-
minados segmentos, compreendendo a prevenção e a recuperação 
de doenças, até os casos mais complexos como os transplantes2.

O SUS é regionalizado e hierarquizado. Isso significa 
que em cada região do país os serviços de saúde funcionam de 
modo que todos possam ter acesso a qualquer tipo de assistência, 
envolvendo vacinação, consultas, medicamentos de uso contínuo, 
emergência, exames laboratoriais, internações e procedimentos de 
alta complexidade.

No caso das doenças de alta complexidade, geralmente os 
tratamentos são realizados em hospitais de referência em medicina 
moderna, avançada e altamente especializada. Como é o caso do 
Incor-FMUSP - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e 
da Faculdade de Medicina de São Paulo, que por seu padrão de 
excelência em alta complexidade, trata de cardiopatias dos tipos 
mais diversos, com demanda populacional do SUS e seguros de 
saúde privados, além de pacientes particulares. É uma Instituição 
pública de caráter universitário que compõe o complexo hospitalar 
HC-FMUSP.

No Brasil, os polos de referência no que tange à Saúde 
localizam-se na sua maioria na região Sudeste. Desta forma, para 
assegurar o atendimento integral à Saúde quando não há tratamento 
adequado na região onde reside a população usuária, há disposi-
tivos, que garantem o acesso à Saúde, previstos no SUS, através 
do Tratamento Fora de Domicílio-TFD, que concede passagens 
rodoviárias ou, se necessário, aeroviárias, ambulância, táxi e ajuda 
de custo para as necessidades diária dos usuários, garantindo a 
viabilização do tratamento, incluindo acompanhante, se necessário. 
Todo esse procedimento é custeado e acompanhado pela secretaria 
de saúde do município de origem3.

Considerando que o Serviço Social trabalha com as múl-
tiplas expressões da questão social e que o âmbito desta pesquisa 
se constitui como campo onde essa expressão se configura como 
potencial para a atuação profissional, faz-se necessário entender as 
implicações que a doença crônica e o tratamento fora de domicílio 
causam na estrutura familiar e também do paciente.

O PAPEL DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE CARDíACO E TRANSPLANTADO DO CORAÇÃO - 
ACTC - NO TRATAMENTO fORA DE DOMICíLIO - TfD

Em meados da década de 80, chega ao Incor-HC-FMUSP 
a notícia de que muitos dos cuidadores dos pacientes ali atendidos, 
provenientes de outras localidades, dormiam nas imediações do 
hospital, por não terem onde pernoitar. Esta notícia causou tama-
nha indignação nos profissionais do Incor, que o primeiro passo 
para amenizar essa situação foi dado pelo Professor Zerbini e sua 
esposa, Dra. Dirce, que alugaram uma casa e entregaram o espaço a 
esses cuidadores. Os recursos para manter essa casa e sua estrutura 
vinham de ações filantrópicas, como a venda de produtos de outra 
instituição assistida pela mesma Dra. Dirce. Infelizmente, esta casa 
fechou, pela fragilidade da fonte dos recursos de sua manutenção4.

Em 1994, ocorreu no Incor-HC-FMUSP o primeiro trans-
plante neonatal realizado com sucesso no Brasil. Este evento tão 
significativo continuava a apresentar um desafio frente às neces-
sidades dos pacientes de outras localidades.

Em busca de uma solução para as condições adversas que 
obstruíam o acesso de crianças procedente de outras regiões do 
Brasil aos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, ressurge 
a ACTC, agora por iniciativa do Prof. Dr. Miguel Barbero Maciel. 
O projeto foi concretizado com a ajuda e participação da equipe 
médica do Incor, colaboradores, empresários e voluntários5.

Compreender o ressurgimento da Associação de Assis-
tência a Criança e ao Adolescente Cardíaco e Transplantado do 
Coração - ACTC, na década de 1990, dentro do contexto neolibe-
ral, exige inevitavelmente, apropriar-se das relações entre Estado 
e Sociedade no âmbito da seguridade social, indagando sobre a 
gestão social no contexto da reforma do Estado que se realiza sob 
a perspectiva de favorecimento do mercado, passando este a ser a 
instância privilegiada de regulação da vida social.

Neste período, estabeleceu-se um marco legal e regulador 
compatível com a reforma do Estado, o chamado terceiro setor. 
Inserida nesse plano de reforma do estado, a ACTC ressurge 
como uma organização não governamental - ONG, dedicando-se 
ao fornecimento de serviços básicos assistenciais e de interesse 
público, superando a deficiência do Estado, mas sem alterar sua 
natureza.

“Não desejo por hora questionar a eficácia dessas 
ações do terceiro setor e da responsabilidade social do 
empresariado em prol da solução de problemas sociais 
em que o Estado se retrai, dada sua suposta ineficiência. 
Desejo agora apelar para a responsabilidade conceitual. 
Trata-se de uma dura batalha pelos significados das 
palavras. Os discursos que legitimam as ações do terceiro 
setor e da responsabilidade social fazem uso de conceitos 
e idéias chaves, retirados do imaginário político e social 
recente brasileiro como dito cidadania, solidariedade, 
direitos sociais, igualdade, bem-estar e sociedade civil. 
Entretanto, estes termos ou conceitos-chave de práxi 
política dos movimentos sociais brasileiros recentes vem 
sendo radicalmente ressignificados, metamorfoseados.” 
(GROPPO, 2007 p.150)6.
Como é sabido, os movimentos sociais dos anos 1980 re-

presentaram grandes impactos na sociedade brasileira em torno dos 
conceitos de cidadania. Contribuíram decisivamente para as con-
quistas sociais e políticas incorporadas na Constituição de 1988.

Com relação ao discurso de Groppo, o Estado, por meio 
das organizações não governamentais, gera uma despolitização 
das questões sociais e contribui para a desmobilização popular, 
constituindo a cidadania por meio de participação comunitária, 
instituindo o sujeito de direito em receptor de valores e generosi-
dade, transformando políticas públicas em ações sociais privadas.

Sob essa perspectiva, a reforma do Estado no Brasil é um 
reflexo do conservadorismo e do pensamento neopositivista na 
contemporaneidade, acarretando em uma desestatização, para a 
obtenção da eficiência, da produtividade e da qualidade, e restrin-
gindo a ação do Estado, por via de transferência de responsabili-
dade para instituições privadas de ações focalizadas, consideradas 
de interesse público.
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Mas, além da desresponsabilização do Estado, o que está 
em curso é o esvaziamento da própria noção de direitos, traduzin-
do-se pelo “encolhimento do horizonte de legitimidade dos direi-
tos” como analisa Vera Telles (2001)7, quando chama atenção para 
a perversa trama que transforma direito em privilégio, em nome 
de uma suposta modernização da economia que tem no mercado 
sua mais completa de tradução, desarticulando a concepção de 
seguridade social, conforme postulado na Constituição de 1988. 
Também como pondera Rosangela Nair de Carvalho Barbosa, que 
sob essa perspectiva, as políticas sociais tendem a ser abordadas 
não como direito, mas como consumo, colocando em cena o 
consumidor de serviços ao invés do sujeito coletivo de direitos8.

Como Organização não Governamental (ONG) - sem 
fins lucrativos, a ACTC é uma instituição que tem suas ações 
voltadas para a reprodução da vida social dentro do papel social 
que desenvolve.

Concebida como uma extensão do hospital do coração, a 
organização recebe crianças e adolescentes acompanhados de suas 
mães/cuidadoras das várias regiões do Brasil, usuárias do SUS - 
Sistema Único de Saúde - em tratamento no Incor. Proporciona 
hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e pedagógico.

Embora sob primazia do Estado mínimo, da privatização 
das atividades sociais do Estado, das políticas sociais abordadas 
não como direito, mas como favor, as atividades desenvolvidas 
pela ACTC evidenciam a ineficiência e incapacidade do Estado 
em cumprir com seus desígnios.

Passados 17 anos, a ACTC continua atendendo os pacien-
tes encaminhados pelo Incor, contando hoje com 2.750 crianças 
atendidas9.

O aperfeiçoamento do tratamento da cardiologia pediátrica 
foi muito significativo em todos esses anos, assim como as técnicas 
cirúrgicas levaram a um melhor resultado terapêutico, o que evitou, 
em vários casos, a necessidade de transplantes.

Em resposta a essa nova necessidade, a ACTC ampliou o 
seu atendimento, passando a atender não só aos transplantados, 
mas também as crianças com cardiopatias complexas, que hoje 
configuram um total de 97% dos usuários atendidos na ACTC.

Surgida no interior da classe médica, a ACTC dirigia-se 
ao atendimento de crianças e mães cuidadoras, viabilizando a 
efetivação de cirurgias, retornos de consultas e exames periódicos 
e reavaliação médica.

Com o passar dos anos, a ACTC ampliou seus serviços, 
pois além da hospedagem e alimentação a organização passou a 
proporcionar um apoio extra-hospitalar, contando com uma equi-
pe interdisciplinar de serviço social, psicologia, fonoaudiologia, 
pedagogia e nutrição, visando à continuidade e à qualidade do 
tratamento médico à população atendida.

A ACTC constatou também que a recuperação clínica das 
crianças e adolescentes com quadro de cardiopatia é maximizada 
quando acompanhada de atividades variadas, dirigidas não só a 
elas, mas também às suas mães cuidadoras.

Sob o aspecto da solidariedade em prol da população ex-
cluída e com enfoque de casa de apoio, às crianças e adolescentes 
com cardiopatia, a ACTC produz resultados expressivos sobre as 
mazelas sociais de uma camada da população que não encontra 
respostas no Estado.

O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL DA ACTC COM OS PACIEN-
TES E CUIDADORES

O Serviço Social da ACTC é a porta de entrada dos usu-
ários que chegam à organização. É no Serviço Social que são 
realizados os atendimentos tanto das crianças como das mulheres 
cuidadoras, suas mães. Portanto, o assistente social implementa 
os procedimentos de recepção, entrada, retorno, encaminhamento, 
orientações, concessões de beneficio, acompanhamento clínico e 
sociofamiliar, dentre outros, aos que para lá são encaminhados 
pelos Hospitais.

Refletir sobre o cotidiano das mães/cuidadoras da ACTC 
é tarefa fundamental dos assistentes sociais, pois realizar Trata-
mento Fora de Domicilio é a última ou única alternativa que as 
mães/cuidadoras possuem. Isso significa dizer que não existe uma 
escolha, pois esta se torna a única saída.

Em busca de melhores condições de saúde para os filhos, 
as mães cuidadoras da ACTC saem de suas cidades de origem, 
passando a morar em uma cidade transitória, numa moradia cole-
tiva, convivendo com regras e normas institucionais.

Deixam para trás outras prioridades, como os outros filhos, 
marido, parentes, amigos, suas casas, trabalho, seus pertences e 
começam a construir outro cotidiano, convivendo com pessoas 
completamente diferentes em questões culturais, regionais, eco-
nômicas financeiras, mas tornando-se semelhantes pela vulnera-
bilidade de seus filhos - “a doença”.

Estas mães cuidadoras são provenientes de famílias empo-
brecidas, que não dispõem de recursos para garantir o tratamento 
numa cidade como São Paulo. Neste sentido, cabe também ao 
assistente social atendê-las nas suas necessidades e de seus 
filhos, identificando nas políticas públicas as possibilidades de 
recorrência.

Na perspectiva de apoiá-las, no entanto, torna-se elemento 
necessário para o assistente social da ACTC auxiliar os usuários 
em suas necessidades, desenvolvendo o exercício da cidadania, 
pela informação, orientação, discussão e reflexão sob as questões 
e os problemas sociais e de saúde.

Portanto, o Serviço Social da ACTC tem por objetivo 
propor estratégias que melhorem as condições de vida do paciente 
e do cuidador, buscando constantemente respostas às demandas 
apresentadas a este serviço, contribuindo na construção de condi-
ções objetivas e de adesão valorativa ao tratamento.

Os procedimentos inerentes ao Serviço Social consistem 
em detectar as necessidades e demandas sociais, realizando uma 
análise da realidade dos usuários deste serviço, fomentando a 
participação cidadã, buscando compreender de forma crítica às 
reivindicações ante a instituição e a sociedade em geral, infor-
mando e esclarecendo os usuários a respeito de seus direitos 
socioassistenciais, sobre as normas e regras de conivência da 
casa de apoio, sobre os recursos comunitários, sobre o sistema de 
garantia de direitos relativos à Saúde, a previdência e a assistência.

Esta intervenção nos permite determinar que o papel do 
assistente social com crianças e adolescentes cardíacos e trans-
plantados está relacionado com os fatores sociais que intervêm 
na promoção da saúde, na prevenção das doenças, convalescença 
e reabilitação dos doentes como indivíduos, membros de uma 
família e da sociedade.
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CONSIDERAÇõES fINAIS

Adoecer tem determinações sociais, além de implica-
ções de sofrimentos psíquicos e sociais. Sendo assim, torna-se 
necessário para os assistentes sociais perceber o paciente e seus 
respectivos acompanhantes como totalidades, ou seja, conhecer 
as condições que permeiam suas vidas nas mais diversas esferas 
sociais. No contexto deste trabalho, o assistente social não olha 
somente para a questão da doença, mas trabalha para que a saúde 
seja também parte daquela realidade.

Nesse sentido, o assistente social da ACTC procura de-
senvolver suas atribuições de forma a garantir qualidade no aten-
dimento aos usuários e familiares, promovendo sua adequação e 
inserção no processo terapêutico, assegurando a atenção global 
do paciente, minimizando os problemas sociais que possam 
interferir ou inviabilizar o tratamento.

Portanto, o assistente social precisa ter um sólido emba-
samento histórico-teórico-metodológico, a fim de desenvolver 
suas ações com habilidade e criticidade. Assim como precisa 
ter domínio sobre o papel da Instituição, dos projetos e serviços 
oferecidos, das políticas sociais e conhecer a realidade dos usuá-
rios, entendendo-os na sua totalidade e não apenas no fragmento 
imposto pela doença.

Consideramos que o Serviço Social, dentro da ACTC, 
está inserido no campo da saúde e a sua contribuição diz respeito 
ao instrumental que permite ver o sujeito social como um todo, 
reconhecendo-o como cidadão no exercício de seu direito à Saúde, 
acesso a bens e serviços objetivando a recuperação de sua saúde.
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VOCÊ ACHA QUE É POSSÍVEL JOGAR GOLFE COM ESSA BOLA?

CLARO QUE NÃO! SEM O EQUIPAMENTO CORRETO, VOCÊ 
NÃO CONSEGUE FAZER QUASE NADA, INCLUSIVE COMBATER O COLESTEROL.

BREVE LANÇAMENTO DA LIBBS.


