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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão 
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 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).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica. 

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 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 50 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores.

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

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

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

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

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

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

endereço completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

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

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

-Título em inglês.

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

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

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

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

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

3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências.
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores

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

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

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

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

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

1994;84(12):15.
Volume com suplemento

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

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

th 
ed. Saint Louis: Mosby; 2002. 

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

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

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

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98.
- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- revIsta:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 
- lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- tese (lIvro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela. 

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

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

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado.

Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores.

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

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

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

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade per-
manente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações. 
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Gerenciamento do cuidado ao paciente

Gerenciar o cuidado ao paciente é atendê-lo com profissionais capacitados e qualificados para avaliar 
e entender seu contexto e necessidades, obtendo informações precisas para a melhor definição do plano de 
cuidados e, a partir daí, estabelecer um monitoramento contínuo e um plano multiprofissional articulado e 
coordenado para garantir a sua efetividade e levar o paciente ao melhor desfecho na sua proposta de conduta 
terapêutica. Tem crescido o interesse das instituições de saúde em melhorias na qualidade e segurança de 
seus serviços. O gerenciamento do cuidado ao paciente promove melhores resultados em relação à adesão às 
orientações pelo paciente, família e/ou cuidador, com melhor recuperação quando hospitalizado e segurança 
para o seguimento das orientações no pós-alta.

Abordando a questão pelo aspecto da estratégia, é necessário ter em foco a seguinte assertiva: “Pro-
mover o cuidado certo, para a pessoa certa, no local certo”. O trabalho multidisciplinar é muito valorizado 
para esta estratégia, sendo um trabalho compartilhado, é um integrador de diferentes níveis de atenção. A 
relação da equipe assistencial, por vezes estabelece-se um vínculo importante com a equipe, família e pa-
ciente. É fundamental um profissional de referência para a coordenação destes cuidados e o enfermeiro tem 
esta competência profissional. Para o gerenciamento do cuidado, é fundamental o emprego de tecnologia, 
diretrizes, protocolos e rotinas de cuidado atualizadas e que tenham continuidade durante o acompanhamento 
pós-alta hospitalar, prevenindo episódios agudos da doença. Deve-se promover uma conscientização voltada 
para o autocuidado; isso fortalece a relação com a equipe que deve avaliar e gerenciar os resultados. O papel 
do gerenciador do cuidado é frequentemente desempenhado pelo enfermeiro, que coordena o cuidado ao 
paciente e também a relação da família com a equipe multiprofissional, tanto na fase hospitalar como no 
pós-alta. A estratégia é formar, com o apoio dos líderes da instituição, uma equipe de referência, que tenha 
a participação do médico, do fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutica, psicólogo, serviço social, onde se 
estabelece o compartilhamento das informações. A experiência tem mostrado que a intervenção com cuidados 
gerenciados estimula a prática de hábitos de vida saudáveis, uniformiza a prática da equipe multiprofissional 
e os benefícios se estendem à equipe de trabalho, aos pacientes, às famílias e aos sistemas de saúde.

Enfermeira Rosa Bosquetti,
Membro da Diretoria Científica SOCESP.

Email: rbosquetti@hcor.com.br
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Reflexão: a nutrição e seu lugar na história, um novo tempo em prol da saúde

O alimento constitui uma categoria histórica, já que os padrões de permanências e mudanças dos 
hábitos e práticas alimentares em ritmos diferenciados têm referências na própria dinâmica social. Atual-
mente, o tempo livre dedicado a uma refeição ideal e em família está cada vez mais escasso. As cidades, 
cada vez maiores, dificultam o deslocamento do indivíduo do trabalho para casa apenas para a realização de 
uma refeição. Dessa maneira, o consumo de enlatados, produtos industrializados, fast food ricos em sódio, 
carboidratos e colesterol tem aumentado na mesma proporção do desenvolvimento urbano.

A alimentação é alvo de mudanças que afetam a qualidade dos alimentos industrializados e, conse-
quentemente, a nossa saúde. As indústrias, por sua vez, utilizam procedimentos nem sempre edificantes para 
atingir o máximo de eficiência e rentabilidade.

Na verdade, um novo estilo de vida impõe novas expectativas de consumo que orientam as escolhas 
dos alimentos. A pós-modernização, embalada pela globalização, impõe novas formas de consumo alimen-
tar, afeta o nosso paladar e traz outros padrões de alimentação, caracterizados por novos costumes, hábitos 
e práticas alimentares.

Hoje, os alimentos são comprados quase prontos para o consumo. Esta praticidade e rapidez impostas 
pela sociedade contemporânea derrubam as convenções ditas pela sociedade, construídas historicamente 
e pautadas pela tradição e pelos costumes. As refeições feitas em família, com horário determinado e um 
cardápio planejado, são cada vez mais raras. As doenças crônico-degenerativas se tornaram mais frequentes, 
sendo encontradas inclusive entre as crianças e adolescentes.

No Brasil, os estudos e pesquisas têm demonstrado que, em função dos fast-food, um novo padrão 
alimentar está se delineando. Alguns alimentos que faziam parte da dieta tradicional tiveram o seu consumo 
diminuído. Assim, o arroz, o feijão e a farinha de mandioca que foram, desde o século XVIII, a base do 
cardápio da população, perdem espaço para os produtos industrializados.

A maior oferta de alimentos hipercalóricos em detrimento aos grãos integrais, frutas, legumes e 
carnes brancas e o sedentarismo são apontados como principais causas da epidemia da obesidade. Poucos 
percebem que há uma guerra dividindo a humanidade entre o homem ereto e o homem obeso. O mesmo ser 
pensante que demorou milhares de anos para se colocar em pé, corre o risco de envergar-se diante de uma 
barriga que tem dificuldades de carregar.

As estatísticas atuais de obesidade e outros fatores de risco que aumentam a prevalência das doenças 
cardiovasculares trazem a necessidade de mudanças. O impacto positivo da boa alimentação na prevenção 
e controle destas doenças nos mostra a importância de se resgatar os bons hábitos alimentares. É, portanto, 
nosso dever estimular a educação ao bom gosto e reforçar o direito ao prazer proporcionado pela boa comi-
da, priorizar cardápios com escolhas mais saudáveis a fim de promover o bem-estar, sustentar os sistemas 
orgânicos e promover saúde.

Taís Cleto Lopes Vieira,
Diretora científica do Departamento de Nutrição da SOCESP.

E-mail: taclvieira@gmail.com
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O treinamento de caminhada é recomendado como tratamento 
inicial de pacientes com claudicação intermitente (CI) devido 
a seu efeito na melhora da capacidade funcional. Entretanto, 
as principais causas de morte nessa população são os eventos 
cardiovasculares, que se iniciam com a presença dos fatores de 
risco cardiovascular (FRC). Desta forma, é importante que o 
treinamento de caminhada auxilie no controle dos FRC dessa 
população. Diante desse quadro, o objetivo dessa revisão foi 
verificar o efeito do treinamento de caminhada sobre a glicemia, 
obesidade, dislipidemia e pressão arterial de pacientes com 
CI. Foram selecionados estudos originais sobre esses temas, 
publicados entre 1990 e 2011, em periódicos indexados nas 
bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, e também os 
artigos encontrados nas referências bibliográficas dos estudos 
selecionados. Ao final da análise, 13 estudos atenderam aos 
critérios da revisão. Os resultados desses estudos sugerem que 
o treinamento de caminhada não modifica a glicemia nem os 
marcadores de obesidade nos pacientes com CI. Em relação 
à dislipidemia e à hipertensão arterial, os resultados são con-
troversos, mas sugerem redução da pressão arterial sistólica 
e melhora do perfil lipídico. A diversidade dos desenhos ex-
perimentais e, principalmente, dos protocolos de treinamento 
empregados explicam a controvérsia dos resultados. Dessa 
forma, conclui-se que, apesar de sua importância, existem 
poucos estudos sobre os efeitos da caminhada sobre os FRC 
de pacientes com CI. Os dados atuais ainda são controversos, 
mas sugerem efeitos benéficos, que devem ser investigados 
no futuro com desenhos experimentais mais bem delineados.

marCel da roCha Chehuen1, GabrIel GrIzzo CuCato1, raphael mendes rIttI-dIas2, 
CláudIa lúCIa de moraes ForJaz3

CAMINhADA E RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES COM CLAUDICAÇÃO 
INTERMITENTE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Walking is recommended as the initial treatment for patients 
with intermittent claudication (IC) because of its effects 
improving functional capacity. However, the major causes 
of death in this population are cardiovascular events that 
initiated with the presence of cardiovascular risk factors 
(CRF). Thus, it is important that walking can control CRF in 
IC patients. The aim of this review was to assess the effect 
of walking training on glycemia, obesity, dyslipidemia and 
hypertension in patients with IC. Original papers about these 
issues published between 1990 and 2011 in the journals 
indexed in PubMed, LILACS and SciELO were searched. 
Papers cited in the reference list of the chosen studies were 
also included. Thirteen papers were selected, and their results 
suggest that walking training is not able to modify fasting 
glycemia or markers of obesity. In regard to dyslipidemia 
and hypertension, results are controversial, but they suggest 
that walking training can decrease systolic blood pressure 
and improve lipid profile. The diversity of the experimental 
designs and, especially, the diversity of the exercise protocols 
explain the controversial findings. In conclusion, despite of 
its importance, few studies investigated the effects of walking 
on the CRF of CI patients. Today’s data suggest that walking 
may have beneficial effects that should be investigated in the 
future with better delineated experimental designs.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4 Supl A):3-6
RSCESP (72594)-2003
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3 Professora Doutora Livre-Docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP (EEFEUSP).
Endereço para correspondência:

Profª. Dra. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz. Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora (LAHAM). Escola de Educação Física e 
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A Doença Arterial Periférica (DAP) afeta as artérias das extre-
midades do corpo humano e resulta de um processo evolutivo 
fisiopatológico, principalmente aterosclerótico1. Ela possui 

como principal característica a diminuição do fluxo sanguíneo arterial 
periférico, principalmente do(s) membro(s) inferior(es). A American 
Heart Association2 estima que a DAP afete aproximadamente 8 
milhões de adultos americanos. No Brasil, o Projeto Corações do 
Brasil3 estima que existam 6 milhões de pessoas com idade ≥ 18 
anos com a DAP. Na DAP, a obstrução do fluxo sanguíneo para o 
membro inferior leva, frequentemente, ao aparecimento de sintomas 
como dor, formigamento, câimbra, ardência ou fadiga muscular no 
membro afetado durante a realização de caminhada1. Este sintoma é 
conhecido como Claudicação Intermitente (CI) e está presente em 
25% a 33% dos pacientes com a DAP1. A presença desse sintoma 
reduz expressivamente a capacidade de caminhar dos pacientes com 
a DAP, diminuindo a qualidade de vida desses sujeitos1.

Por ter normalmente origem aterosclerótica, a DAP se insere 
no conceito conhecido como “CONTINUUM CARDIOVASCU-
LAR”4. Dessa forma, para o surgimento desta doença, é necessário 
um processo inicial, que se caracteriza pela presença de fatores de 
risco cardiovascular (FRC), e a doença evolui para um processo final, 
que é a mortalidade dos pacientes por eventos cardiovasculares. De 
fato, mais de 91% dos pacientes com a DAP possuem um ou mais 
FRC modificáveis5, como a hipertensão arterial (81%), o diabetes 
mellitus (44%), a hipercolesterolemia (67%), a obesidade (24%) e o 
fumo (75%)6. No outro extremo, 75% da mortalidade dos pacientes 
com a DAP se deve às causas cardiovasculares1.

O tratamento inicial e preferencial dos pacientes com DAP 
e sintomas da CI caracteriza-se pela execução do treinamento 
aeróbico, em especial, da caminhada. Esse tratamento se associa a 
outras condutas farmacológicas e não farmacológicas de controle 
dos FRC1. A preferência inicial da caminhada como tratamento se 
deve aos resultados significantes desta prática na melhora da capa-
cidade funcional desses pacientes7-19, visto que após o treinamento 
de caminhada, a distância inicial de claudicação e a distância total 
de marcha aumentam expressivamente. Além disso, essa melhora 
funcional repercute na melhora da qualidade de vida20 desses pacien-
tes. Entretanto, como as principais causas de morte nessa população 
são as causas cardiovasculares, torna-se necessário verificar o efeito 
do treinamento de caminhada sobre os FRC.

Em outras populações com FRC, a prática regular de exercí-
cios aeróbicos é um importante integrante do tratamento não medi-
camentoso, auxiliando no controle desses fatores em pacientes com 
diabetes mellitus, sobrepeso/obesidade, dislipidemia e hipertensão 
arterial20. No entanto, em pacientes com CI, o efeito do treinamento 
de caminhada sobre os FRC pode não apresentar os mesmos resul-
tados, o que precisa ser avaliado. Desta maneira, o objetivo desta 
revisão foi verificar o efeito do treinamento de caminhada sobre os 
FRC (glicemia, obesidade, dislipidemia e hipertensão arterial) em 
pacientes com CI.

MéTODOS

Para a localização e seleção dos estudos para o desenvol-
vimento da presente revisão foram utilizados descritores e termos 
consultados no Medical Subject Headings (MeSH), por meio do 
portal da U.S. National Library of Medicine (NLM), e na listagem 

de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) consultada por meio 
da Biblioteca Virtual em Saúde. Para a localização dos artigos, 
foram utilizadas ferramentas de busca avançada das bases de dados 
PubMed, LILACS e ScIELO, que permitem a combinação dos 
descritores e termos e a aplicação dos limites. Foram utilizados 
os seguintes descritores: “exercise training”, “physical training”, 
“walking training”, “peripheral arterial disease”, “intermittent 
claudication”, peripheral arterial occlusive disease”, “cardiovas-
cular risk factors”, “risk factors”, “walking tolerance”, “cardio-
vascular function”, “blood pressure” e “lipids” e os respectivos 
homônimos em língua portuguesa. Foram selecionados apenas os 
estudos originais, publicados em periódicos indexados nas bases de 
dados supracitadas e também os artigos encontrados nas referências 
bibliográficas dos estudo inicialmente selecionados.

Para a inclusão dos estudos, foram definidos os seguintes 
critérios: tipo de estudo (original), população (adulta), doença (por-
tadores de doença arterial periférica ou claudicação intermitente), 
intervenção (treinamento de caminhada), desfecho (medida da gli-
cemia, indicadores de obesidade, medida dos lípides plasmáticos e 
medida da pressão arterial), idioma (inglês ou português) e período 
(estudos publicados entre 1990 e 2011). A primeira etapa de seleção 
constou da análise do título, posteriormente do resumo e, nos artigos 
selecionados a leitura completa.

RESULTADOS

Foram encontrados 13 estudos7-19 que se encaixaram nos 
critério de inclusão. Os estudos incluídos são apresentados na Ta-
bela 1, destacando-se as seguintes características em: (a) autor; (b) 
caracterização do protocolo de treinamento (modalidade, período 
de treinamento, frequência semanal, duração e intensidade) e (c) 
resultados.

COMENTáRIOS

Em relação à glicemia de jejum, apenas um estudo13 investi-
gou o efeito do treinamento de caminhada em pacientes com CI, e não 
evidenciou nenhuma alteração significante. Nesse estudo, somente 
38% dos pacientes eram diabéticos, o que pode ter contribuído para 
a ausência de diminuição da glicemia.

Em relação aos indicadores de obesidade, seis estudos 
abordaram essa temática, mas nenhum deles observou alterações 
significantes, nem no IMC7,8,10,13,16,17, nem massa corporal7,8,10,12,15, 
nem no percentual de gordura8,10 após o treinamento de caminhada 
dos pacientes com CI. Da mesma maneira, nenhum estudo verificou 
efeito do treinamento de caminhada sobre outros marcadores da 
obesidade, como a medida da circunferência da cintura e do índice 
cintura/quadril.

Considerando-se os níveis de triglicérides, colesterol total 
e de suas frações, os dados são controversos. Enquanto Porrera et 
al.13 e Williams et al.18 demonstraram diminuição da concentração 
de colesterol total após 24 e 52 semanas de treinamento, respectiva-
mente; Feinberg et al.9, Tan et al.17 e Gelin et al.11 não demonstraram 
nenhuma alteração após o 12, 12 e 52 semanas de treinamento, res-
pectivamente. De forma semelhante, apenas um estudo18 demonstrou 
diminuição da concentração de triglicérides após 12 semanas de 
treinamento, enquanto outros quatro estudos9,11,13,17 não encontraram 
modificações. Essa controvérsia também pode ser observada em 
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relação às frações de colesterol. Enquanto Porrera et al.13 demons-
traram diminuição do colesterol de baixa densidade, sem alteração 
do colesterol de alta densidade após o treinamento, Tan et al.17 não 
demonstraram modificação do colesterol de baixa densidade, mas 
observaram aumento do colesterol de alta densidade.

Controvérsias também podem ser verificadas em relação 
aos efeitos da caminhada sobre a pressão arterial. Porrera et al.13, 
Manfredini et al.14 e Cucato et al.19 demonstraram diminuição dos 
níveis da pressão arterial sistólica de repouso após o treinamento de 
caminhada em pacientes com CI, enquanto Roberts et al.16, Brendle 
et al.7, Ng et al.15 e Gelin et al.11 não observaram modificações signi-
ficantes. Além disto, somente um dos estudos citados anteriormente14 
demonstrou redução significante da pressão arterial diastólica de 
repouso após o treinamento, enquanto os outros não demonstraram 
nenhuma alteração7,13,15,16,19.

Os fatores que podem justificar a diversidade de resultados 
encontrados sobre o efeito do treinamento de caminhada sobre o 
perfil lipídico e os níveis de pressão arterial em pacientes com CI 
podem estar relacionados ao desenho experimental empregado, 
como a presença13 ou não9,17,18 de grupo controle; a condução do 
treinamento de forma supervisionada9,13, não supervisionada17 ou 
mista18; o tempo total de estudo, que variou de 129,17 a 5218 semanas; 
a frequência semanal do treinamento, que variou de duas18,19 a cinco 
sessões/semana17; a duração das sessões, que oscilou de 3518 a 60 
minutos17; o método de treinamento contínuo17 ou intervalado9,13; e 
a intensidade do exercício, estabelecida pela dor máxima de claudi-
cação13,17 ou verificada por outros métodos9,18.

CONCLUSõES

A Diretriz de tratamento para a DAP1 relata que a caminha-
da, realizada com supervisão direta, faz parte do tratamento inicial 
dos pacientes com CI. Segundo essa Diretriz, a caminhada deve 
ser realizada de 3 a 5 vezes/semana, durante pelo menos 3 meses, 
com duração de 30 a 60 minutos e com intensidade suficiente para 
provocar o sintoma de dor moderada de claudicação entre 3 a 5 
minutos de exercício. Os estudos incluídos nessa revisão, de modo 
geral, aplicaram esses princípios básicos e amplos de treinamento 
em pacientes com CI e, na sua maioria, verificaram melhora na 
capacidade funcional desses pacientes. Entretanto, considerando-se 
o objetivo específico dessa revisão, ou seja, o efeito da caminhada 
sobre os FRC desses pacientes foi possível verificar a existência 
de poucos estudos sobre a temática, de protocolos experimentais 
bastante distintos e de resultados controversos.

Com o corpo de conhecimento disponível, é possível sugerir 
que a caminhada pode ter efeito benéfico para o risco cardiovascu-
lar de pacientes com CI, diminuindo a pressão arterial sistólica, o 
colesterol total e o nível plasmático de triglicérides, porém, esses 
achados precisam ser confirmados em estudos futuros, que incluam 
desenhos experimentais mais padronizados e reprodutíveis.
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Background: An estimated 300,000 to 400,000 cases of acute 

myocardial infarction (AMI) occur in Brazil annually, leading to 

60,080 deaths. One patient in every 6 cases of AMI evolves to 

death. By 2020, a predicted 40% of deaths will be secondary to 

cardiovascular disease. The leading single cause of death in this 

group will be AMI. Objective: To determine the epidemiological 

profile of patients admitted with AMI. Methods: One hundred 

medical charts of patients with clinically diagnosed AMI admit-

ted between March and December 2010 and randomly selected 

from the Medical Archive and Statistics Service (SAME) were 

analyzed based on International Statistical Classification of Di-

seases (ICD): I21. Results: Of the patients studied, 81% were 

discharged, 12% evolved to death and 7% were transferred to 

another hospital. One in 8 patients evolved to death. More than 

50% of medical records lacked complete information about 

schooling, use of illegal drugs, obesity, sedentariness, or familial 

antecedents. Conclusions: Comparison of these patients’ profile 

with the literature revealed a lower AMI-related mortality rate. 

Difficulties extracting data due to lack of notes on specific print 

outs and records in medical charts were encountered. There is 

a need for nursing care programs aimed at high risk patients 

and family members, alerting to the importance of preventing 

this event thereby lowering hospital admissions, morbidity and 

mortality due to AMI.

Descriptors: inpatients, myocardial infarction/epidemiology, 
nursing care, retrospective studies, risk factors.

Fundamento: Anualmente, estima-se a ocorrência de 300.000 a 

400.000 casos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no Brasil, com 

60.080 óbitos. A cada seis casos de IAM, um paciente vai a óbito. As 

projeções para o ano de 2020 apontam que 40% dos óbitos estejam 

relacionados com as doenças cardiovasculares; neste contexto, a prin-

cipal causa isolada será o IAM. Objetivo: Conhecer o perfil epide-

miológico dos pacientes internados com IAM. Métodos: Foram ana-

lisados 100 prontuários de pacientes internados com diagnóstico 

clínico de IAM, de forma aleatória, disponíveis no período de março 

a dezembro 2010, obtidos no Serviço de Arquivo Médico e Esta-

tística (SAME), utilizando a Classificação Estatística Internacional 

de Doenças - CID: I21. Resultados: Dos pacientes estudados, 

81% saíram com alta hospitalar, 12% foram a óbito e 7% foram 

transferidos para outro hospital. A cada oito pacientes internados, 

um foi para óbito. Mais de 50% dos prontuários não apresenta-

vam informações completas sobre o nível de escolaridade, uso de 

drogas ilícitas, obesidade, sedentarismo e antecedentes familiares. 

Conclusões: Ao comparar o perfil destes pacientes com a literatura, 

constatou-se redução da taxa de mortalidade por Infarto Agudo do 

Miocárdio. Ressalta-se a dificuldade da obtenção de dados pela falta 

de anotações nos impressos e registros específicos no prontuário. 

Salienta-se a importância do desenvolvimento de programas de 

orientação de enfermagem aos pacientes e familiares susceptíveis 

à doença, a fim de conscientizar a importância da prevenção a este 

evento e, consequentemente, a redução do número de internações, 

morbidade e mortalidade por IAM.

Descritores: cuidados de enfermagem, estudos retrospectivos, 
fatores de risco, infarto do miocárdio/epidemiologia, pacientes 
internados.
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Desde o início do século XIX, o Infarto Agudo do Mio-
cárdio (IAM) já era conhecido como uma grande causa 
de morte, mas pouca coisa se sabia sobre a doença e o 

tratamento era praticamente inexistente1.
O IAM é o resultado da formação de um trombo oclu-

sivo sobre uma placa aterosclerótica coronariana, causado pela 
consequência da ruptura da placa instável, levando à isquemia e 
diminuindo o suprimento de oxigênio. Se a isquemia miocárdi-
ca não for aliviada, irá provocar a morte das células miocárdicas 
pela falta de aporte de oxigênio e nutrientes2,3.

Na década de 50, o IAM já era considerado um problema 
de saúde pública e os pacientes que haviam sofrido um evento 
de infarto permaneciam restritos ao leito por até 6 semanas1.

Segundo Marcopito & Shirassu4, de 1980 a 1996 houve 
uma diminuição da taxa de mortalidade por IAM no Estado 
de São Paulo.

Os índices de mortalidade hospitalar que se situavam 
em torno de 30% tiveram uma redução de 16% com o emprego 
de novas terapias e avanços tecnológicos5,6.

De 1995 a 2003 diminuiu em 1% a taxa de mortalidade 
dos pacientes com IAM no Brasil, porém, houve aumento no 
número das internações nos hospitais em torno de 45,7%7.

A exposição aos fatores de risco, como o tabagismo, 
sedentarismo, estresse, obesidade, dietas hipercalóricas, hi-
perssódicas, diabetes mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS), aumentou com o processo de urbanização e industria-
lização, tornando as doenças cardiovasculares a terceira causa 
de internação, com 32% de todos os óbitos no Brasil, sabendo 
que estes óbitos poderiam ser prevenidos pela implementação 
das políticas de prevenção8.

Anualmente, estima-se 300.000 a 400.000 casos de 
IAM no Brasil, com 60.080 óbitos. As projeções para o ano 
de 2020 é de que 40% dos óbitos vão estar relacionados com 
as doenças cardiovasculares. Nesse contexto, a principal causa 
isolada será o IAM5,9.

O objetivo deste estudo foi conhecer o perfil dos pa-
cientes internados com diagnóstico de IAM em um hospital 
universitário na cidade de São Paulo.

MéTODO

Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, descri-
tivo com abordagem quantitativa, utilizando 100 prontuários 
de pacientes com diagnóstico clínico de IAM, disponíveis no 
período de março a dezembro 2010, de um total de 198 pron-
tuários registrados no Hospital Central da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo.

Na literatura são observados cerca de 60 mil óbitos 
dentre 300 mil e 400 mil casos de IAM. Considerando uma 
prevalência de 15% a 20% de óbitos, foi calculado um tama-
nho de amostra de no mínimo 80 pacientes, considerando um 
intervalo de confiança com uma margem de erro de 5 pontos 
percentuais para mais ou para menos. Portanto, foram utiliza-
dos na amostra 100 prontuários de pacientes internados com 
diagnóstico de IAM.

Os prontuários foram obtidos no Serviço de Arquivo 
Médico e Estatística (SAME), de forma aleatória, por meio da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças - CID: I 21. 
Foram incluídos os prontuários dos pacientes adultos e idosos 
com alta hospitalar ou óbito.

Os dados foram coletados utilizando um formulário con-
tendo: Parte I: dados sociodemográficos dos sujeitos da pesqui-
sa (idade, sexo, estado civil, profissão, ocupação, escolaridade, 
procedência, pessoas de seu convívio); Parte II: Histórico da 
doença (antecedentes pessoais e familiares, comorbidades, 
moléstias, hábitos, tratamentos realizados).

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão 
Científica do Curso de Enfermagem, Diretoria da Enfermagem 
da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Chefia 
do Serviço de Arquivo Médico e Estatística e Comitê de Ética 
e Pesquisa (CEP).

Por tratar-se de uma pesquisa retrospectiva, o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido não se tornou necessário.

RESULTADOS

Do total de 100 pacientes, 81,0% saíram com alta hos-
pitalar, 12,0% deles foram a óbito e 7,0% foram transferidos 
para outros hospitais. A cada oito pacientes internados com 
diagnóstico de IAM um foi a óbito. Dos pacientes que foram a 
óbito, 10,0% eram do sexo masculino e 2,0% do sexo feminino.

Na distribuição dos pacientes segundo o tempo de inter-
nação hospitalar, observou-se que 62,0% permaneceram até 5 
dias. Desses, 46,0% saíram com alta hospitalar, 10,0% foram 
a óbito e 6,0% solicitaram transferência para outros hospitais. 
Apesar da maioria do tempo de internação ser de até 5 dias, 
38,0% deles permaneceram entre 6 a 21 dias ou mais (Figura 1).

Figura 1. Distribuição de pacientes internados com diagnóstico de 
IAM no período de março a dezembro de 2010, segundo dias de 
internação e tipo de saída hospitalar, em números e percentuais. São 
Paulo, 2011.

Em relação à gravidade da doença, 67% foram diag-
nosticados IAM com Supradesnivelamento do Segmento 
ST (IAMCSST) e 33,0% IAM sem Supradesnivelamento do 
Segmento ST (IAMSSST); 8,0% dos pacientes haviam sofrido 
um reinfarto, sendo que 4,0% foram diagnosticados IAMCSST 
e 4,0% IAMSSST.
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Um dos fatores determinantes na ocorrência do evento 
de IAM, como também para outras doenças, é a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS). 70,0% dos pacientes vítimas do 
IAM eram hipertensos, 25,0% não eram hipertensos e 5,0% 
não apresentavam dados em relação à doença. Dos pacientes 
hipertensos, apenas 40,0% faziam uso de medicação em domi-
cílio, 7,0% não faziam uso e 23,0% não apresentavam dados em 
relação à medicação.

Em relação à diabetes mellitus, observou-se que 29,0% 
dos pacientes internados com diagnóstico de IAM eram porta-
dores da doença; 48,0% não eram e 23,0% não apresentavam 
esta informação (Figura 2).

70 a 80 anos e 3,0% maior de 81 anos. A menor idade foi de 
30 anos e a maior idade de 91 anos; assim, pode-se dizer que 
neste estudo o IAM atingiu pacientes com idade variável, sen-
do mais frequente em pacientes na faixa etária entre 51 a 60 
anos de idade. Quanto ao sexo, observou-se maior incidência 
em pacientes do sexo masculino (65,0%) em relação ao sexo 
feminino (35,0%).

Grande parte dos pacientes eram casados (46,0%); 6,0% 
permaneciam em união estável; 29,0% eram solteiros; 8,0% 
eram viúvos; 8,0% eram divorciados e 3,0% não apresenta-
ram este dado. Ao analisar o convívio familiar dos pacientes 
internados com diagnóstico de IAM, identificou-se que 30,0% 
moravam com os filhos e cônjuge; 20,0% moravam sozinhos; 
14,0% moravam com cônjuge; 9,0% moravam com os filhos 
e 27,0% não tinham estes dados no prontuário.

A maioria dos pacientes procedia do Estado de São Pau-
lo (62,0%) e 38,0% de outros estados. Em relação à ocupação, 
49,0% dos pacientes trabalhavam; 45,0% não tinham ocupação 
e 6,0% não apresentaram este dado.

Considera-se o nível de escolaridade dos pacientes um 
parâmetro para determinar a adequação das orientações sobre 
a prevenção, tratamento, reabilitação e outros cuidados. No 
entanto, 80,0% dos prontuários não apresentavam esta informa-
ção; 3,0% eram analfabetos; 3,0% tinham o ensino fundamental 
completo; 7,0% o ensino médio completo; 1,0% com ensino 
médio incompleto e 6% concluíram o ensino superior.

Estes resultados caracterizaram o perfil do paciente com 
diagnóstico de IAM, demonstrando suas necessidades e dificulda-
des relativas às condições de saúde, possibilitando a visão de suas 
carências na implementação das ações preventivas na orientação de 
enfermagem voltada à saúde da população.

DISCUSSÃO

Estes dados permitiram identificar que houve redução 
na taxa de mortalidade de pacientes com diagnóstico de IAM, 
grande parte deles evoluiu com alta hospitalar4.

Neste estudo, a cada oito pacientes internados com 
diagnóstico de IAM, um foi a óbito, aproximando-se dos re-
sultados dos estudos de Pretto et al.8 e Silva et al.5, que a cada 
cinco a sete casos, um vai a óbito, observando claramente que 
a taxa de mortalidade vem sendo reduzida. Isto se deve aos 
avanços tecnológicos e às terapias fibrinolíticas empregadas. 
Apesar do aumento da sobrevida destes pacientes, as doenças 
cardiovasculares continuam sendo a 3º causa de internação e 
responsáveis por 32,0% de todos os óbitos no Brasil5,8.

Observou-se, também, que apenas 8,0% dos pacientes 
já haviam sofrido infarto prévio, demonstrando concordância 
com a literatura. De acordo com a IV Diretriz da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, o tratamento medicamentoso pós-
-infarto, a implementação de exercício físico e a abstinência 
são capazes de diminuir as altas taxas de morte ou reinfarto10.

O tempo de internação dos pacientes foi de até 5 dias. 
Pesaroet al.6 relataram que pacientes internados com diagnós-
tico de IAM sem complicações recebem alta entre 5 a 6 dias, 

Figura 2. Distribuição de pacientes internados com diagnóstico de 
IAM no período de março a dezembro de 2010, segundo antecedentes 
pessoais de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, com 
ou sem uso de medicação, em percentuais. São Paulo, 2011.

Os dados coletados demonstraram que 42,0% dos pacientes 
eram tabagistas, 24,0% eram ex-tabagistas e 23,0% negaram o uso 
de tabaco; 5,0% dos pacientes eram etilistas, 2,0% eram ex-etilistas e 
51,0% negaram o uso de álcool. No entanto, 42,0% dos prontuários 
não apresentavam dados sobre o etilismo e 11,0% sobre o tabagismo.

Quanto ao uso de drogas ilícitas pelos pacientes, em 
2,0% dos prontuários havia referência de serem usuários, 36,0% 
negavam o uso, não havia ex-usuário e 62,0% não apresentaram 
informação referente ao uso.

Observou-se que 5,0% dos pacientes eram sedentários 
e 4,0% referiam realizar alguma atividade física e 91,0% não 
apresentavam informação sobre o sedentarismo. Em relação à 
obesidade, 10,0% eram obesos; 2,0% não eram obesos e 88,0% 
não apresentavam esta informação.

Observou-se que 53,0% dos prontuários não apresen-
tavam qualquer informação referente aos antecedentes fami-
liares, dos 47,0% restantes, 26,0% apresentavam antecedentes 
familiares de cardiopatias e 21,0% não tinham antecedentes 
familiares de cardiopatia.

Outro dado importante analisado no perfil do paciente 
com diagnóstico de IAM foi em relação à cor do paciente. 
Destacou-se que 75,0% dos pacientes eram de raça branca; 
9,0% da raça negra; 3,0% da raça amarela; 12,0% da raça parda 
e 1,0% não apresentou este dado.

Sobre a idade, 2,0% dos pacientes tinham menos que 
40 anos; 14,0% apresentaram idade entre 41 a 50 anos; 38,0% 
entre 51 a 60 anos; 24,0% entre 61 a 70 anos; 19,0% entre 
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podendo deambular a partir da normalização dos marcadores 
enzimáticos. O tempo de internação depende da evolução clí-
nica do paciente e da gravidade do infarto acometido.

Quanto à gravidade da doença, obteve-se, neste estudo, 
a incidência de 67,0% de casos com IAMCSST, enquanto Silva 
et al.5 apresentaram 19,1% dos casos. Os dados revelaram a sua 
importância relativa ao prognóstico e tratamento dos casos, bem 
como a relevância das taxas de morbimortalidade da doença.

Com relação ao sexo do paciente internado com 
diagnóstico de IAM, observou-se maior incidência do sexo 
masculino (65,0%), semelhante aos resultados do estudo de 
Soares et al.9, que também identificou alta prevalência do sexo 
masculino (65,4%).

Ao comparar os dados sobre a mortalidade em relação ao 
sexo. Dos 12,0% de pacientes que foram a óbito, 10,0% eram 
do sexo masculino, contradizendo a literatura8, que demonstra 
maior prevalência de óbitos em mulheres.

Houve maior incidência de IAM em pacientes entre 51 a 
60 anos (38,0%), semelhante aos estudos de Silva et al.5, (média 
de 61,2 anos) e Pretto et al.8 ( média de 60,1 anos).

A menor idade foi de 30 anos e a maior foi de 91 anos. 
Já nos estudos de Silva et al.5; Pretto et al.8 e Soares et al.9, 
foram encontrados os valores de 19 a 89 anos, 25 a 93 anos e 
22 a 89 anos, respectivamente.

Segundo Azevun et al.11, não há associação entre as 
diferentes raças e a ocorrência de IAM. Entretanto, nos Estados 
Unidos as doenças cardiovasculares apresentam alta taxa de 
mortalidade, principalmente em indivíduos de raça negra. Neste 
estudo, a maioria dos pacientes era de raça branca (75,0%) e 
apenas 9,0% de raça negra. No entanto, é importante ressaltar 
que o prontuário é preenchido de acordo com o critério do 
paciente em relação à sua cor.

Ao analisar os dados sobre procedência, ocupação, 
estado civil e pessoas do convívio familiar, observou- se que 
a grande maioria dos pacientes eram casados e conviviam 
com filhos e cônjuge, procediam de São Paulo e não possuíam 
ocupação. Este fato conduz à possibilidade do envolvimento 
de familiares no processo educativo preventivo de pacientes 
com suscetibilidade para a doença.

O diabetes é um fator de risco cardiovascular indepen-
dente associado ao IAM e pode ser prevenido com o desen-
volvimento das medidas políticas de prevenção, priorizando o 
controle dos níveis glicêmicos, assegurando para que os seus 
valores permaneçam o mais próximo da normalidade6,7,11.

No presente estudo, 29,0% dos pacientes internados 
com diagnóstico de IAM eram portadores de diabetes; destes, 
apenas 2,0% não faziam uso de medicação, aproximando-se 
dos resultados do estudo de Soares et al.9, no qual 24,0% dos 
pacientes apresentavam diabetes mellitus.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)12, 
50,0% dos óbitos que decorrem das doenças cardiovasculares 
poderiam ser evitados com o controle da obesidade, do seden-
tarismo e do regime alimentar adequado, isto é, mediante a 
promoção de esforços simples de baixo custo, ações direciona-

das à contenção dos fatores de risco como a HAS, tabagismo, 
obesidade entre outros. Com isso, entende-se que é possível 
alterar os índices de mortalidade por IAM se houver estratégias 
para diminuir os fatores de risco12.

A maioria dos pacientes apresentavam HAS (70,0%), 
assemelhando-se aos resultados do estudo de Silva et al.5, com 
85,8% dos casos.

O tabagismo é um fator de risco cardiovascular indepen-
dente. O abandono do tabaco traz benefícios para sua preven-
ção, diminui em 35,0% a mortalidade e morbidade do IAM10.

Neste estudo, observou-se prevalência de 42,0% de 
tabagistas e 24,0% ex-tabagistas, enquanto no estudo de Soares 
et al.9 a prevalência foi de 23,4% de pacientes tabagistas.

O consumo abusivo de álcool leva a efeitos adversos 
à saúde, como a HAS. Entretanto, observou-se que 5,0% dos 
pacientes eram etilistas e 70,0% eram hipertensos e 51,0% 
dos pacientes negaram o uso de álcool. É importante ressaltar 
que 42,0% não apresentavam dados em relação ao etilismo, 
informação significativa que poderia influenciar os resultados 
deste estudo11.

Segundo Soares et al.9, há uma prevalência dos fatores 
de baixo nível de escolaridade e história familiar de cardiopatia 
entre os pacientes com diagnóstico do IAM no Brasil, dados que 
são relevantes e importantes para a saúde pública. No entanto, 
neste estudo, as informações referentes ao nível de escolarida-
de, antecedentes familiares, sedentarismo, obesidade e uso de 
drogas ilícitas não puderam ser comparados com fidedignidade, 
pois mais de 50,0% destes dados não foram obtidos pela falta 
de informação no prontuário do paciente.

Esta é uma dificuldade presente na realização da pesqui-
sa retrospectiva em prontuários, pois depende das informações 
registradas pelos profissionais da saúde.

CONCLUSÃO

O presente estudo retrospectivo permitiu elaborar o per-
fil epidemiológico de 100 pacientes internados com diagnóstico 
clínico de Infarto Agudo do Miocárdio.

Ao comparar o presente estudo, com a literatura5, 
observou-se redução da taxa de mortalidade por IAM. Os 
pacientes do sexo masculino apresentaram maior letalidade.

A mortalidade por IAM pode ser alterada por meio de 
estratégias eficazes para a redução do tempo de atendimento, 
suporte clínico adequado, orientação pós-alta hospitalar e 
acompanhamento frequente do paciente egresso.

Ressalta-se a dificuldade de obtenção de dados pela 
falta de anotações pelos profissionais da saúde nos impressos 
e registros específicos no prontuário do paciente.

Salienta-se a importância do desenvolvimento de pro-
gramas de orientação de enfermagem, voltados à conscientiza-
ção do autocuidado entre pacientes e familiares susceptíveis a 
doença, por meio de controle efetivo dos riscos identificados, 
a fim de orientar a importância da prevenção a este evento 
e, consequentemente, a redução do número de internações, 
morbidade e mortalidade por IAM.
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Objective: To determine whether there are differences between he-

art rate (HR) obtained during maximal exercise testing and provided 

the maximum proposed by Karvonen (220-age). Methods: We stu-

died 11 healthy men, physically active and aged between 60 and 

65 years who underwent a maximum Stress Test using the Balke 

protocol. The HR from the highest load reached during the test 

and predicted maximum HR by Karvonen formula in beats per 

minute (bpm) was used for analysis. We applied the paired t test to 

investigate the association between HR obtained and the predicted 

(p < 0.05). Results: Age: 62.36 ± 1.55 years; resting HR: 58.75 ± 

8.12 bpm; maximum HR obtained: 141.83 ± 9.29 bpm; predicted 

maximum HR: 144.5 ± 1.55 bpm. Conclusion: The results of this 

study confirmed the predictive value of the equation proposed by 

Karvonen (220-age) for healthy and active seniors.

Descriptors: adult, heart rate, men, stress test/methods.

Objetivo: Verificar se há diferença entre a frequência car-

díaca (FC) máxima obtida durante o teste de esforço má-

ximo e a prevista pela proposta por Karvonen (220-idade). 

Métodos: Foram estudados 11 homens saudáveis, fisicamente 

ativos e com idade compreendida entre 60 e 65 anos. Foram 

submetidos a um Teste de Ergométrico máximo, utilizando-se 

o protocolo de Balke. A FC obtida na maior carga atingida du-

rante o teste e a FC máxima prevista pela fórmula de Karvonen, 

em batimentos por minuto (bpm) foram utilizadas para análise. 

Foi aplicado o teste t pareado para verificar se existe associação 

entre a FC obtida e a prevista (p < 0,05). Resultados: Idade: 

62,36 ± 1,55 anos; a FC média de repouso foi: 58,75 ± 8,12 

bpm; média da FC máxima obtida: 141,83 ± 9,29 bpm; FC 

máxima prevista: 144,5 ± 1,55 bpm. Conclusão: Os resultados 

dessa pesquisa confirmam o valor preditivo da equação proposta 

por Karvonen (220-idade) para idosos saudáveis e ativos.

Descritores: adulto, frequência cardíaca, homens, teste de 
esforço/métodos.
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A frequência cardíaca máxima é o valor mais elevado 
que um indivíduo pode atingir em um esforço máxi-
mo1, sendo uma importante variável fisiológica para 

quantificar o esforço máximo durante um teste ergométrico2 e 
possui estreita relação com o consumo máximo de oxigênio3. 
Indivíduos destreinados, em geral, apresentam valores mais 
elevados para a frequência cardíaca máxima que os treinados4.

O método mais comumente utilizado para estimar a fre-
quência cardíaca máxima é a equação de predição Karvonen5, 
que é dada pela subtração da idade de 220. Essa equação tem 
sido extensamente utilizada em idosos brasileiros, embora sua 
precisão e aplicabilidade necessitem de mais estudos envolven-
do uma amostra dessa população.

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é verificar se há 
diferença entre a frequência cardíaca máxima obtida durante o 
teste ergométrico de esforço e a obtida pelo cálculo proposto 
por Karvonen5.

MéTODOS

O protocolo adotado na coleta de dados foi aprovado 
pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Filosofia 
e Ciências de Marília. Os participantes assinaram um termo 
de consentimento livre e esclarecido, conforme resolução do 
Conselho Nacional de Saúde 196/96 e suas complementares, 
o qual continha informações sobre a natureza voluntária da 
amostra, riscos e benefícios dos procedimentos e o direito de 
abandonar a pesquisa a qualquer momento. Todos os proce-
dimentos foram conduzidos no Laboratório de Fisioterapia da 
Universidade. O laboratório se encontrava na temperatura dos 
21ºC a 24ºC e com umidade relativa do ar entre 40% e 60%.

Participaram desse estudo 11 indivíduos do sexo mas-
culino, brasileiros, considerados saudáveis após exame médico 
clínico, fisioterapêutico e laboratoriais, fisicamente ativos e 
com idade compreendida entre 60 e 65 anos, não obesos, não 
fumantes e não usuários de medicamentos.

Para o cálculo dos valores de frequência cardíaca 
máxima prevista foi utilizada a equação de Karvonen5, onde: 
frequência cardíaca máxima = 220 - idade.

Com o intuito de obter a frequência cardíaca máxima 
real, os indivíduos foram submetidos a um Teste de Ergométrico 
máximo (teste de esforço máximo), com a finalidade de avaliação 
cardiovascular (frequência cardíaca máxima). Os valores de refe-
rência da frequência cardíaca máxima para todos os voluntários 
foram mensurados por meio de um teste de esforço máximo, o qual 
foi realizado em uma bicicleta ergométrica vertical de frenagem 
eletromagnética (Lion Fitness, LF 300, Pompéia, SP, Brasil) e 
foi aplicado protocolo de Balke6, com incremento de carga de 
25 w em cada estágio de dois minutos, até atingir a exaustão. A 
frequência cardíaca foi monitorada continuamente, utilizando-se 
de um monitor cardíaco (Polar, S810i, Kempele, Finlândia).

Para verificar se houve diferença entre a frequência car-
díaca máxima prevista e a obtidas em teste de esforço, foi apli-
cado o teste estatístico t pareado, com nível de significância de 
5%, utilizando-se o programa GraphPad In Stat (versão 3.06).

RESULTADOS

A amostra estudada apresentou as seguintes caracterís-
ticas demográficas e antropométricas: 62,36 ± 1,55 anos, 71,87 
± 6,11 kg de massa corporal, 1,70 ± 0,05 m de estatura, 24,36 
± 1,7 kg/m2 de índice de massa corporal.

A Tabela 1 apresenta os dados de frequência cardíaca 
em repouso antes do teste, a prevista e a obtida na maior carga 
atingida no teste ergométrico máximo.

Tabela 1. Estatística descritiva dos valores de Frequên-
cia Cardíaca em repouso, no momento da exaustão du-
rante o teste de esforço máximo e na equação prevista.

Variável Média ± Desvio-padrão

FC* de repouso (bpm§) 58,75 ± 8,12

FCmáx† obtida no TE‡ 
(bpm)

141,83 ± 9,29

FCmáx prevista (220-idade) 
(bpm)

144,5 ± 1,55

* FC: Frequência Cardíaca; † FCmáx: Freqüência Cardíaca 
máxima; ‡ TE: Teste de Esforço; § bpm: batimentos por 
minuto.

A frequência cardíaca máxima prevista e a obtida no 
teste ergométrico máximo foram similares, ou seja, não apre-
sentaram diferença estatística significativa (p = 0,33).

DISCUSSÃO

A amostra estudada foi bastante homogênea no que se 
refere à idade, dados antropométricos, prática de atividade física 
e hábitos de vida, o que é fundamental para não influenciarem 
as respostas obtidas no teste de esforço físico.

No presente estudo, os valores de frequência cardíaca 
máxima prevista e obtida foram similares (p = 0,33), atingin-
do 98,15% da máxima prevista. Esses dados corroboram os 
achados de Silva et al.7, que observaram que mulheres na faixa 
etária de 60 a 81 anos de idade atingiram 95,12% da máxima 
prevista e os de Vacanti et al.8, que investigaram uma amostra 
de 100 brasileiros idosos submetidos a teste ergométrico no 
qual a frequência cardíaca máxima observada foi 95,7% da 
prevista. Resultados similares foram referidos em outro estudo9 
que submeteu idosos em teste cardiopulmonar em bicicleta er-
gométrica e relatou que a frequência cardíaca máxima medida 
foi, em média, 95% da prevista.

Contrapondo esses achados, Tanaka et al.10 referem 
que a equação de Karvonen5 superestima a frequência cár-
dica máxima de indivíduos jovens (< 40 anos) e subestima a 
frequência de idosos11. Entretanto, a amostra estudada por esse 
autor incluiu indivíduos com doenças cardiovasculares, taba-
gistas ou que utilizavam drogas cardioativas. Essas condições 
influenciam a frequência cardíaca máxima, independentemente 
da idade12.
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Portanto, a equação 220-idade parece ser adequada para 
a aplicação em indivíduos idosos saudáveis e ativos fisicamente, 
o que é de suma importância, já que é uma equação amplamente 
usada para a prescrição de treinamento físico e em ergometria.

CONCLUSÃO

Os resultados dessa pesquisa sugerem que a equação 
frequência cardíaca máxima “220-idade” tem valor preditivo 
para frequência cardíaca máxima para os indivíduos estudados.
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Introdução: A desnutrição hospitalar tem sido associada ao 
prognóstico clínico desfavorável. Porém, pouco se sabe sobre 
a evolução do estado nutricional, no pós-operatório, mediante a 
interrupção frequente da oferta de nutrientes. Objetivo: Identificar 
a influência do jejum transitório no estado nutricional de pacientes 
no pós-operatório cardíaco com terapia nutricional oral e enteral 
associadas ou enteral exclusiva. Métodos: Estudo retrospectivo 
com pacientes submetidos a jejum transitório (períodos de jejum 
para procedimentos ou intercorrências clínicas) no pós-operatório 
cardíaco com terapia nutricional oral e enteral associadas ou 
enteral exclusiva. Verificou-se o estado nutricional, procedimento 
cirúrgico realizado, as causas do jejum e a inadequação calórico-
proteica . Resultados: Foram avaliados sete indivíduos com 
faixa etária entre 32 e 71 anos, com média de idade de 58,4 ± 
4,7 anos e estado nutricional dentro da normalidade, em sua 
maioria (71%). A média de período de internação foi de 27,43 ± 
0,57 dias e a duração total do jejum transitório de 54,43 ± 18,94 
horas. A maioria das cirurgias realizadas foi a de valvas (37%) 
e revascularização do miocárdio (27%). As principais causas do 
jejum foram intercorrências com a sonda enteral (71%) e eventos 
gastrintestinais (57%). A inadequação calórico-proteica da dieta 
variou de 13% a 82%. Verificou-se redução significativa da 
classificação do estado nutricional durante o período do estudo. 
Conclusões: Houve alteração no estado nutricional de indivíduos 
pós-cirúrgicos, submetidos a períodos de jejum transitório. Há 
necessidade da realização de outros estudos acerca deste assunto, 
pela importância da adequada oferta nutricional aos pacientes 
submetidos a procedimentos cirúrgicos cardíacos.
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INfLUÊNCIA DO jEjUM TRANSITóRIO NO ESTADO NUTRICIONAL DE 
PACIENTES NO PóS-OPERATóRIO CARDíACO

Introduction: Hospital malnutrition has been linked to poor clinical 
prognosis. However, little is known about the evolution of nutritional 
status in the postoperative period through frequent interruption of 
nutrient supply. Objective: To identify the influence of transitory 
fasting on postoperative nutritional status of patients undergoing 
cardiac surgery with both oral and enteral nutrition therapy, and 
enteral feeding alone. Methods: A retrospective study with patients 
experiencing transitory fasting (fasting periods due to procedures or 
clinical complications) in cardiac surgery postoperative, receiving an 
association of oral and enteral nutrition therapy, or enteral feeding 
exclusively. Nutritional status, surgical procedure, causes of fasting 
and calorie-protein inadequacy were verified. Results: Seven indivi-
duals aged between 32 and 71 years, with a mean age of 58.4 ± 4.7 
years, were assessed. Most of them (71%) had an adequate nutritional 
status. The average length of hospital stay was 27.43 ± 0.57 days 
and the total duration of fasting period was 54.43 ± 18.94 hours. 
The majority of surgeries performed were valve surgery (37%) and 
myocardial revascularization (27%). Complications with the enteral 
nutrition tube (71%) and gastrointestinal events (57%) represented 
the main causes for fasting. The calorie-protein inadequacy of the 
diet varied from 13% to 82%. There was a significant reduction in 
the nutritional status classification during the study period. Conclu-
sion: A change in the postoperative nutritional status of individuals 
experiencing transitory periods of fasting was verified. It is necessary 
to conduct further studies on the subject, given the importance of 
adequate nutritional support to patients undergoing cardiac surgery.
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As doenças cardiovasculares representam uma das 
principais causas de mortalidade nos países ociden-
tais desenvolvidos e, nas últimas décadas, também 

nos países emergentes, dentre estes, o Brasil1. No entanto, o 
progresso da cirurgia cardíaca tem possibilitado o tratamento 
destas doenças, mesmo em pacientes de maior risco2.

A desnutrição em pacientes hospitalizados é um proble-
ma crítico que tem sido associado a um aumento significativo 
da morbidade e mortalidade.

Pacientes hospitalizados desnutridos podem ter sua 
evolução clínica afetada por uma possível intolerância à 
alimentação hospitalar, falta de apetite, desequilíbrio entre a 
necessidade, oferta e ingestão de nutrientes, além de períodos de 
jejum, como procedimentos de rotina relacionados à preparação 
para exames (jejum transitório) ou cirurgias3-6.

O objetivo do presente estudo foi identificar a influência 
do jejum transitório no estado nutricional de pacientes no pós-
-operatório cardíaco que receberam terapia nutricional oral e 
enteral associadas ou enteral exclusiva, para que seja possível 
proporcionar dados que favoreçam a manutenção ou recupera-
ção do estado nutricional, contribuindo, assim, para um melhor 
prognóstico e diminuição da permanência hospitalar.

MéTODOS

Estudo retrospectivo, com coleta secundária de dados. 
A amostra estudada consistiu de sete pacientes, de ambos os 
sexos, admitidos nas alas de internação clínica do Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, para tratamento cirúrgico, entre 
maio de 2006 e janeiro de 2007.

Foram avaliados os dados dos pacientes com idade igual 
ou superior a 20 anos, que receberam terapia nutricional, oral e 
enteral associadas ou enteral exclusiva e que foram submetidos 
a jejum transitório no pós-operatório de cirurgia cardíaca.

Os dados referentes à identificação da população estuda-
da, tipo de procedimento cirúrgico, as causas e duração do jejum 
foram obtidos do prontuário de cada paciente e a inadequação 
da oferta da terapia nutricional foi verificada por observação 
diária na ocorrência de jejum transitório.

As medidas de peso e altura foram verificadas no dia 
anterior ao procedimento cirúrgico e na alta hospitalar, ou no 
28º dia de internação (tempo médio observado de permanência 
hospitalar).

O estado nutricional foi avaliado segundo o índice de 
massa corporal (IMC) e classificado conforme critérios pré-
-estabelecidos7,8. Para verificar a alteração do estado nutricional, 
foi comparado o IMC antes do procedimento cirúrgico (IMC 
inicial) com o verificado no dia da alta hospitalar ou no 28º dia 
de internação (IMC final).

As causas de jejum transitório foram divididas em seis 
grupos específicos: gastrintestinais (êmese, diarreia e náuseas), para 
execução de exames (broncoscopia, tomografia de tórax e biópsia 
transtorácica de massa pulmonar), para procedimentos cirúrgicos 
(angioplastia, cateterismo e drenagem pericárdica), por intercor-

rências relacionadas à sonda enteral (débitos, passagem, retirada, 
obstrução, deslocamento, repassagem e retirada pelo paciente), pela 
evolução clínica (instabilidade hemodinâmica e rebaixamento do 
nível de consciência) e outros procedimentos (entubação, extuba-
ção, traqueostomia, e retirada de balão intra-aórtico).

As variáveis foram posteriormente avaliadas a fim de se 
observar as frequências absolutas e relativas, bem como as possí-
veis correlações e associações entre o estado nutricional, tipo de 
terapia nutricional recebida, causas e duração do jejum transitório.

Foi calculada a média e o erro padrão das variáveis 
quantitativas e utilizado o teste de Correlação de Pearson 
para as variáveis de IMC inicial, final e duração total do jejum 
transitório.

Para a análise estatística, foi utilizado o teste não para-
métrico de Wilcoxon, com nível de significância 5%, por meio 
do programa SPSS 12.0.

O presente estudo foi avaliado e aprovado pela Comis-
são Científica e de Ética do Instituto do Coração e pela Comis-
são de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq 
da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo.

RESULTADOS

A amostra avaliada no presente estudo foi composta por 
sete indivíduos, sendo cinco mulheres. A faixa etária observada 
foi entre 32 e 71 anos, com média de idade de 58,4 ± 4,7 anos, 
sendo que a maioria foi submetida ao tratamento cirúrgico de 
valvas (37%).

Verificou-se que as intercorrências com a sonda enteral 
representaram a principal causa do jejum transitório (71%), 
seguida das causas relacionadas aos eventos gastrintestinais 
(57%), conforme observado na Figura 1.

Figura 1. Distribuição percentual da frequência das causas de jejum 
transitório. São Paulo, 2007.

A média de internação observada foi de 27,43 ± 0,57 
dias e a de duração total do jejum transitório 54,43 ± 18,94 
horas.

Durante o período de jejum transitório, observou-se 
inadequação calórica e proteica entre 13% e 82% do que foi 
prescrito, conforme observado na Figura 2.

Quanto ao estado nutricional, não se observou alteração 
de classificação do estado nutricional referente ao pré-opera-
tório e ao pós-operatório. Entretanto, foi possível observar 
redução no valor inicial de IMC de 25,64 ± 2,21 Kg/m2 para o 
final que foi de 24,16 ± 2,25 Kg/m2, evidenciando a alteração 
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da dieta enteral não foi relacionada diretamente à terapia nem 
ao estado clínico do paciente, mas a problemas operacionais 
solucionáveis.

CONCLUSÃO

Apesar da amostra reduzida, foi possível verificar 
alteração no estado nutricional de indivíduos pós-
cirúrgicos que foram submetidos a períodos de jejum 
transitório. Entretanto, a dificuldade em encontrar estudos 
que abordem este assunto e que pudessem corroborar com 
os nossos achados, evidencia a necessidade de realização 
de estudos longitudinais e prospectivos acerca da relação do 
período de jejum transitório, dada a importância da adequada 
oferta nutricional aos pacientes submetidos a procedimentos 
cirúrgicos cardíacos.
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Figura 2. Distribuição percentual da inadequação calórica-proteica 
pela TNE. São Paulo, 2007.

do estado nutricional (Z = -2,37; p = 0,018), apesar de não ter 
apresentado correlação entre a duração total do jejum transitório 
e o IMC inicial e final (R = -0,58; p = 0,17 e R = -0,52; p = 
0,23, respectivamente).

DISCUSSÃO

Tem-se observado que indivíduos idosos são mais 
suscetíveis a déficits nutricionais e, geralmente, apresentam 
dificuldade de recuperar o peso perdido após uma situação de 
estresse, como a cirurgia9,10. A observação da predominância 
de indivíduos idosos, no presente estudo, apesar da amostra 
reduzida, nos remete a refletir sobre o direcionamento do cui-
dado a esta população.

Quanto aos fatores que limitavam a oferta de dietas 
enterais e, consequentemente, com inadequação da oferta 
calórico-proteica observada, Silva et al.11 e Oliveira et al.12  
também verificaram que a ocorrência de jejum para procedi-
mentos, o alto débito gástrico, deslocamento da sonda e outros 
procedimentos foram os fatores de maior evidência limitante.

Dentre os fatores gastrointestinais, a diarreia foi a prin-
cipal causa verificada neste estudo, contribuindo, assim, com 
longos períodos de jejum nos pacientes avaliados.

Nisim & Allins13, em um estudo de revisão, relataram que 
a ocorrência de diarreia, dentro das alterações gastrintestinais, 
pode ser atribuída a medicações ou bactérias enteropatógenas, 
sendo fundamental descartar estas situações antes de se 
interromper a administração da dieta enteral.

Infelizmente, é uma prática muito comum reduzir 
ou interromper a administração da dieta enteral como uma 
estratégia de controle da diarreia. A percepção pela equipe 
de enfermagem de que a ocorrência da mesma é relacionada 
à dieta, pode contribuir, e muito, para uma oferta calórico-
proteica insuficiente ao paciente14,15.

Em outro estudo, com o objetivo de verificar a 
adequação da terapia nutricional enteral realizada em pacientes 
de uma UTI adulto, Dreyer et al.16 observaram que a principal 
causa da oferta insuficiente da dieta enteral prescrita foi o 
jejum para procedimentos como traqueostomia, extubação, 
exames diagnósticos e cirurgias, sendo que, em alguns casos, o 
paciente permaneceu em jejum por até 36 horas, já que a dieta 
foi suspensa na véspera do procedimento e reiniciada apenas 
na manhã seguinte ao mesmo. Embora no presente estudo estas 
tenham sido a terceira causa de ocorrência de jejum transitório, 
tal cenário é alarmante, uma vez que o estudo de Dreyer et 
al.16 concluiu que em 50% dos casos a interrupção da infusão 
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O transplante cardíaco é considerado a última opção no tratamento de 
insuficiência cardíaca terminal, miocardiopatias e cardiopatias con-
gênitas, esgotadas as possibilidades cirúrgicas e/ou medicamentosas. 
Nos últimos anos, o transplante cardíaco infantil tem demonstrado 
grande desenvolvimento e avanços importantes clínica e cientifi-
camente. Os quadros de rejeição representam a principal causa de 
morbidade e mortalidade no primeiro ano pós-transplante. Visando 
reduzir a taxa de morbidade e mortalidade, uma terapia imunossu-
pressora é instituída. Entretanto, efeitos colaterais importantes estão 
relacionados à terapia imunossupressora, dentre eles efeitos extrao-
rais e intraorais. É sabido que a má saúde bucal, associada à terapia 
imunossupressora, promove doenças bucais, bem como aumenta o 
risco às infecções secundárias. Por isso, o objetivo deste estudo cons-
tou de identificar o perfil de saúde bucal de crianças e adolescentes 
submetidos ao transplante cardíaco nesta instituição, encaminhados 
rotineiramente à Unidade de Odontologia pela Unidade de Congê-
nitos. Vinte pacientes foram submetidos à entrevista sobre sua per-
cepção de saúde bucal, avaliação das alterações bucais decorrentes 
da terapia imunossupressora e avaliação da saúde bucal, por meio de 
questionários e de índices odontológicos. Este estudo evidenciou que 
a maioria dos pacientes avaliados (98%) realiza acompanhamento 
odontológico constante e a percepção destes aponta sua saúde bucal 
como sendo boa. Os índices odontológicos mostraram baixo valor 
de CPO-D (0,1) e CEO-D (0,05) e baixo índice de gengivite, apesar 
do alto índice de placa (66%), deixando bem clara a importância 
da atuação do cirurgião-dentista como parte integrante da equipe 
multidisciplinar, no tratamento, acompanhamento e manutenção dos 
pacientes submetidos ao transplante cardíaco.
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PERfIL DA SAúDE BUCAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SUBMETIDOS AO 
TRANSPLANTE CARDíACO - ESTUDO PILOTO

The cardiac transplantation has been considered the last treatment 
option for terminal heart failure, cardiomyopathies and congenital 
heart disease, without any drug or surgical possibilities. Lately, 
the infant heart transplantation has shown great development and 
important clinical and scientific advances. The rejection cases 
represent the major cause of morbidity and mortality, during the 
first year post-transplant. In order to reduce the morbidity and 
mortality index, an immunosuppressive therapy is instituted. Ho-
wever, important side effects are related to the immunosuppressive 
therapy, among them are extra-oral and intra-oral effects. It’s kno-
wn that poor oral health, associated with the immunosuppressive 
therapy promote oral diseases, as well as increasing the risks to 
opportunistic infections. Therefore, the aim of this study consisted 
of identifying the oral health status of children and adolescents 
undergoing cardiac transplantation, referred routinely to the Unit 
of Dentistry from the Congenital Unit. Twenty patients underwent 
an interview about their own oral health perception, evaluation of 
oral changes resulting from immunosuppressive therapy and oral 
health evaluation, using questionnaires and dental indices. This 
study showed that most patients (98%) performed constant dental 
monitoring and this perception points their oral health as being 
good. The dental indices showed low values of DMFT (0.1) and 
deft (0.05) and low level of gingivitis, despite the high rate of 
plaque (66%), making very clear the importance of the dentist’s 
role as part of the multidisciplinary team, in treatment, monitoring 
and maintenance of patients undergoing heart transplantation.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4 Supl A):18-21
RSCESP (72594)-2007

PROfILE Of ThE ORAL hEALTh Of ChILDREN AND ADOLESCENTS 
UNDERGOING hEART TRANSPLANTATION - PILOT STUDy

1 Cirurgiã-dentista aprimoranda - Unidade de Odontologia - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

2 Cirurgião-dentista Assistente da Unidade de Odontologia - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

3 Médica Assistente da Unidade de Cardiopatias Congênitas - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo.

Endereço para correspondência:
Daniele Riêra Paschotto. Rua Serimbura, nº 399/57. Jd. Maringá. São José dos Campos - SP. CEP: 12243-360.

E-mail: danielerpaschotto@hotmail.com

Descriptors: adolescent, child, heart failure, heart 
transplantation, oral health, transplantation immunology.

Descritores: adolescente, criança, imunologia de transplantes, 
insuficiência cardíaca, saúde bucal, transplante de coração.

22(4) - Supl.indb   18 10/01/2013   17:30:49



19Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo  — Supl A — Vol. 22 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2012

Paschotto DR et al./Perfil da saúde bucal de crianças e adolescentes submetidos ao transplante cardíaco - estudo piloto
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2012;22(4 Supl A):18-21

O transplante cardíaco em crianças, bem como no adulto, 
é considerado última opção terapêutica para casos de 
insuficiência cardíaca terminal ou cardiopatias congê-

nitas ou adquiridas refratárias ao tratamento clínico1,2, possibi-
litando, com isso, sobrevida e melhora na qualidade de vida3.

Apesar de apresentar elevado índice de sucesso, apre-
senta também morbidades associadas. Estudos mostram que 
o transplante cardíaco infantil está relacionado com 70% de 
chance de ocorrência de eventos como rejeição, doença vascu-
lar do enxerto, ou ambos, em longo prazo e com mortalidade 
anual de 2% a 3%4.

Dados do registro oficial da Sociedade Internacional de 
Transplante Cardíaco, publicado em 2008, mostram o crescente 
número de pacientes transplantados: 7.765 transplantes reali-
zados entre 1982 a 20005.

De acordo com o Ministério da Saúde, foram realizados, 
no Brasil, 96 transplantes cardíacos, entre crianças e adultos, 
dos 8.192 transplantes de órgãos realizados no primeiro se-
mestre do ano de 20096.

Neste mesmo ano, o Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor HCF-
MUSP) recebeu o “Prêmio Destaque em Transplante em 2009” 
pela realização de 31 transplantes em adultos e 14 em crianças 
e, em 2010, recebeu o “Prêmio Destaque em Transplante em 
2010” pela realização de 34 transplantes cardíacos. Desde sua 
fundação, esta instituição já realizou mais de 400 transplantes 
cardíacos7.

Visando minimizar ou mesmo evitar problemas pós-
-operatórios, como quadros de rejeição, terapia medicamentosa 
imunossupressora é instituída para o indivíduo transplantado. 
Pode ser realizada por meio de associação de medicamentos 
como: inibidor de calcineurina, citostático e corticoide8.

Essas drogas possuem efeitos colaterais bucais e sistê-
micos de relevância para o paciente, ocasionando complicações 
para o tratamento proposto, podendo ser intensificados depen-
dendo da condição de saúde bucal9.

A cárie e a doença periodontal apresentam alta inci-
dência entre os brasileiros, representando potenciais focos 
infecciosos, risco desnecessário ao paciente transplantado, por 
se tratar de doenças passíveis de prevenção.

Deste modo, entre os profissionais multidisciplinares 
que atendem o paciente transplantado está o cirurgião-dentista, 
que tem como função primordial identificar e tratar focos 
infecciosos bucais, visando minimizar o risco de infecção pre-
viamente ao procedimento cirúrgico a que esses pacientes são 
submetidos, bem como identificar e tratar as alterações bucais 
decorrentes da terapia imunossupressora.

Objetivo
Identificar o perfil de saúde bucal de crianças e ado-

lescentes submetidos ao transplante cardíaco no Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP (InCor HCFMUSP).

MéTODOS

Realizamos exame clínico odontológico e o diagnós-
tico clínico de manifestações bucais decorrentes da terapia 
imunossupressora de 20 crianças e adolescentes encaminhados 
rotineiramente à Unidade de Odontologia pela Unidade de 
Cardiopatia Congênita do InCor HCFMUSP na fase pós-
-transplante, divididos em dois grupos, de acordo com faixa 
etária, estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente10:

• Grupo 1: crianças - de zero a 12 anos incompletos;
• Grupo 2: adolescentes - de 12 a 18 anos de idade.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do 

InCor HCFMUSP, protocolo de número 621/10.
Fizemos uma busca por referências bibliográficas 

utilizando-se dos bancos de dados eletrônicos como National 
Library of Medicine (NML)-MEDLINE/PubMed, Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), bem como busca manual e inspeção bibliográfica 
de artigos e livros.

Por meio de entrevista, foi aplicado com o paciente 
ou responsável um questionário de percepção de saúde bucal.

Índices odontológicos
Avaliação da condição bucal destes pacientes foi men-

surada por meio dos índices odontológicos:
• Índice CPO-D/CEO-D, de acordo com o critério 

de diagnóstico de Klein & Palmer11.
Soma do número de dentes permanentes cariados, per-

didos e obturados, dividida pelo número de dentes permanentes 
presentes.

Para pacientes com presença de dentes decíduos e 
permanentes, é realizada soma dos dentes decíduos e/ou per-
manentes cariados, dentes decíduos e/ou permanentes com 
extração indicada, permanentes perdidos e decíduos e/ou 
permanentes restaurados (obturados), dividida pelo número 
de dentes presentes.

• Índice de placa, de acordo com o critério de diag-
nóstico de O’Leary et al.12

A aplicação de um evidenciador de biofilme dental per-
mite corar as superfícies dentárias, demonstrando presença de 
placa bacteriana na junção dentogengival. A porcentagem de 
placa foi calculada dividindo-se o número de superfícies den-
tárias coradas pelo número de superfícies dentárias existentes.

• Classificação de gengivite, de acordo com o critério 
de diagnóstico de Pinto13:

0 = Ausência de inflamação: gengiva uniformemente 
rosada

1 = Inflamação leve: modificação pequena de cor e 
textura gengivais

2 = Inflamação moderada: gengiva avermelhada, vítrea 
e edemaciada, com sangramento sob estímulo

3 = Inflamação, com tendência ao sangramento espon-
tâneo e presença de ulceração
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As avaliações foram realizadas por um único profis-
sional devidamente treinado, para garantia da confiabilidade 
dos resultados.

Os resultados obtidos foram submetidos à análise esta-
tística descritiva por meio do cálculo da porcentagem, média 
e desvio padrão, com intervalo de confiança de 0,05.

RESULTADOS

Dos 20 pacientes inquiridos, 70% encontravam-se com 
idade entre zero e 12 anos incompletos e 30%, entre 12 anos 
completos e 18 anos.

Em relação à etiologia da cardiopatia pregressa, temos 
que 85% dos pacientes avaliados apresentaram Miocardiopatia 
Dilatada, 5% Anomalia de Ebstein, 5% Miocardiopatia Não-
-compactada e 5% Miocardiopatia Restritiva.

O questionário de percepção de saúde bucal mostrou que 
60% dos entrevistados consideraram sua saúde bucal como boa, 
30% consideraram regular e 10% consideraram ruim.

Apenas 60% dos entrevistados apresentavam visitas 
regulares ao dentista (a cada 6 meses).

No que diz respeito ao conhecimento das implicações 
entre saúde bucal e saúde geral, 60% dos pacientes relataram 
haver relação entre ambas, destes, 33,3% não sabiam o porquê 
e 66,7% conheciam a importância da bacteremia para a saúde 
sistêmica e 40% desconheciam essa relação.

O exame clínico intraoral permitiu realizar o diagnóstico 
de manifestações bucais decorrentes da terapia imunossupres-
sora, no qual 55% dos indivíduos apresentaram gengivite, 30% 
candidíase, 20% hiperplasia gengival, 15% eram portadores de 
herpes simples e 10% apresentaram outras alterações.

Em relação à condição bucal destes pacientes temos:
• os índices de CPO-D e CEO-D encontrados por 

meio do estudo foram de 0,1 e 0,05, consecuti-
vamente.

• o índice de placa apresentou-se com média de 66%, 
com desvio-padrão de 23,58%.

• o índice de gengivite mostrou que 55% dos pa-
cientes avaliados apresentaram inflamação leve, 
5% inflamação moderada e 40% não apresentaram 
gengivite.

DISCUSSÃO

O aumento da sobrevida dos pacientes submetidos 
ao transplante cardíaco, devido à terapia imunossupressora 
instituída, traz, concomitantemente, alterações extraorais e 
intraorais, bem como risco aumentado às infecções oportunistas 
na vigência de má saúde bucal, de importante conhecimento 
aos cirurgiões-dentistas, uma vez que podem provocar graves 
repercussões na saúde sistêmica do paciente.

Assim como descrito por Camargo & Menezes, exis-
tem poucos estudos correlacionando a saúde bucal com o 
transplante de órgãos, na literatura nacional e internacional, 

comprometendo o amparo e o planejamento mais adequado 
dos serviços de saúde, bem como o tratamento adequado e 
individualizado, mostrando a necessidade de mais estudos e 
publicações na área14.

Estando de acordo com a literatura pesquisada, esse 
estudo mostrou a presença de alterações sistêmicas e orais 
quando da vigência de terapia imunossupressora15-18.

De acordo com dados do último levantamento da con-
dição de saúde bucal da população brasileira, o projeto SB 
Brasil, realizado 200319, o valor de CPO-D apresenta-se em 
2,78. Conforme esperado, o valor do índice de CPO-D obtido 
por meio deste estudo apresentou-se inferior (0,1) ao valor 
obtido com o projeto SB Brasil, mostrando que informação e 
atuação do cirurgião-dentista são fundamentais no manejo dos 
pacientes submetidos ao transplante de órgãos, tanto no período 
pré-transplante quanto no período pós-transplante.

Segundo a Academia Americana de Periodontia, os 
pacientes submetidos ao transplante cardíaco que apresentam 
doença periodontal no período pós-transplante têm risco au-
mentado para doença coronária e eventos associados, provan-
do a importância do cirurgião-dentista como parte da equipe 
multidisciplinar nos cuidados ao paciente com indicação de 
transplante, bem como após o procedimento cirúrgico20.

O índice de placa encontrado mostra a necessidade de 
constante motivação e orientação de higiene oral por parte dos 
cirurgiões-dentistas, tanto para o paciente transplantado quanto 
para o cuidador e a família.

As alterações endodônticas e periapicais também re-
presentam foco infeccioso em potencial, sendo igualmente 
relatadas no estudo desenvolvido por Moreira15.

Uma vez que processos infecciosos bucais represen-
tam risco infeccioso desnecessário ao paciente transplantado, 
evidencia-se a importância do cirurgião-dentista inserido na 
equipe multidisciplinar, principalmente no momento da orien-
tação e conscientização do paciente, do cuidador e da família, 
melhorando sua condição de saúde bucal e, consequentemente, 
sendo adjuvante na melhora da qualidade de vida do indivíduo.

Assim, torna-se fundamental por parte dos cirurgiões-
-dentistas a compreensão sobre os possíveis efeitos-colaterais 
dos imunossupressores, especialmente aqueles relacionados à 
área odontológica, bem como os mecanismos de prevenção, 
controle e tratamento das patologias desenvolvidas em decor-
rência desta terapia. Da mesma forma, é igualmente necessária 
a visão do cirurgião-dentista como parte da equipe multidisci-
plinar no tratamento, acompanhamento e monitorização destes 
pacientes.

CONCLUSÃO

A maioria dos indivíduos entrevistados mantinha acom-
panhamento odontológico previamente ao desenvolvimento 
deste estudo e, apesar do alto índice de placa encontrado, 
apresentaram baixo índice de gengivite e de CPO-D e CEO-
-D, reduzindo os riscos de bacteremia transitória, mostrando a 
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importância do cirurgião-dentista no tratamento e acompanha-
mento destes pacientes. Entretanto, há necessidade de constante 
motivação quanto à higiene oral.

Uma vez inserido na equipe multidisciplinar, o cirur-
gião-dentista deve conscientizar o paciente, o cuidador e a 
família quanto à importância da adesão aos cuidados de higiene 
oral, proporcionando, dessa forma, melhor condição de saúde 
bucal e, consequentemente, sendo fator adjuvante na melhora 
da qualidade de vida do indivíduo.

Frente à dificuldade de obtenção de dados epidemioló-
gicos e o prévio conhecimento da relação estabelecida entre a 
saúde bucal e a saúde sistêmica, torna-se imperioso o desen-
volvimento de novos estudos, com o objetivo de promover 
embasamento científico às ações de prevenção e promoção 
de saúde, voltadas aos pacientes com necessidades especiais.
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O Estresse é considerado um dos fatores de riscos modificáveis 
das doenças cardiovasculares e deve ser identificado e controlado. 
Programas de Prevenção, visando o aumento da Qualidade de 
Vida, são um desafio para as equipes multiprofissionais. Este 
estudo se propôs a identificar sintomas de estresse em pacientes 
que frequentam um Programa de Prevenção (Clube do Coração) 
de um Hospital Cardiológico privado em Curitiba, Paraná. 
Participaram 113 pacientes com idade média de 64 anos (± 11,2), 
sendo 69 (61,1%) homens e 44 (38,9%) mulheres que responderam 
ao Questionário de Sintomas de Estresse de LIPP (2007). Este 
instrumento classifica ausência ou presença de estresse percebido na 
última semana em três níveis: pouco, alto e altíssimo, por meio de 12 
sintomas (tensão nuca, irritabilidade, lapsos de memória, sensação 
de incompetência, cansaço matinal, repetir coisas, ansiedade, baixo 
nível de trabalho, queimação estomacal, vontade de sumir, nada 
vale a pena e distúrbio do sono). Os dados foram coletados em 
duas reuniões bimestrais consecutivas do Programa. Os resultados 
foram analisados pelo programa computacional Estatística v.8.0 pelo 
teste exato de Fischer e do Quadrado (x2) e indicaram estresse em 
40 (35,4%) participantes, sendo 36,4% mulheres e 34,8% homens. 
A ansiedade (77,5% e p = 0,829), lapsos de memória (77,5% e p = 
0,397), distúrbio do sono (74,4% e p = 1) e a irritabilidade (74,4% 
e p = 0,378) foram os sintomas prevalentes. Independentemente do 
gênero, a faixa etária neste estudo indicou que 38,9% tinham de 66-
75 anos e 36,3% estavam entre 51-65 anos, revelando a necessidade 
de estudar sintomas de estresse nesta população.

ana CláudIa merChan GIaxa prosdoCImo1, luCIane borekI luCIna1, 
marIa da penha amorIm Campos de almeIda kato1, raFael mIChel de maCedo2, mara reGIna CIlIão2, 

CostantIno ortIz CostantInI2, marIa do roCIo peIxoto de olIveIra3

SINTOMAS DE ESTRESSE IDENTIfICADOS PELOS PARTICIPANTES DE UM 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Stress is considered one of the modifiable risks of cardiovascular 
diseases and it should be identified and controlled. Prevention 
Programs aimed at increasing quality of life are a challenge for the 
multidisciplinary. The purpose of this study was to identify stress 
symptoms in patients attending a prevention program (Club Heart) 
in a private Cardiac Hospital in Curitiba, Paraná. A group of 113 
patients participated in this study, age average of 64 years old (± 
11.2) 69 (61.1%) men and 44(38.9%) women who responded to 
the questionnaire Lipp Stress Symptoms (2007). This instrument 
classifies the absence or presence of perceived stress the week 
before in three levels: low, high and very high, over 12 symptoms 
(neck tension, irritability, memory lapses, feelings of incompe-
tence, morning tiredness, repeating things, anxiety, low level of 
work, heart burning , desire to disappear, worthlessness and sleep 
disturbance). Data collection was developed in two consecutive 
bimonthly meetings of the Club Heart. The results were analyzed 
by the computer program Statistics V.8.0 by Fischer´s exact test 
or chi-square and indicated stress in 40 (35%) participants; 36.4% 
women and 34.8% man. The anxiety (77.5%; p = 0.829), memory 
lapses (77.5%; p = 0.378), sleep disturbance (74.4%; p = 1) and 
irritability (74. 4; p = 0.378) were the prevalent symptoms. Re-
gardless of gender, age group in this study indicated that 38.9% 
were 66-75 years and 36.3% were between 51-65 years revealing 
the need to study stress symptoms in this population.
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STRESS SyMPTOMS IDENTIfIED By ThE PARTICIPANTS Of A 
PREVENTION PROGRAM Of CARDIOVASCULAR DISEASES

1 Psicóloga do Serviço de Psicologia – Hospital Cardiológico Costantini.
2 Equipe do Clube do Coração-Hospital Cardiológico Costantini.

3 Cardiologista e Coordenadora do Clube do Coração.
Endereço para correspondência:

Ana Cláudia Merchan Giaxa Prosdócimo. Rua Pedro Collere, nº 890. Vila Isabel. Curitiba - PR. CEP: 80320-320.
Tel: (41) 3019-9000/(41) 9979-1042. E-mail: anagiaxa@hospitalcostantini.com.br; agiaxa@gmail.com

Descritores: doenças cardiovasculares/prevenção & controle, 
estresse psicológico, fatores de risco, qualidade de vida, 
transtornos do sono.

Descriptors: cardiovascular diseases/prevention & control, 
quality of life, risk factors, sleep disorders, stress, psychological.
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O controle dos fatores de risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares é um problema de saúde 
pública mundial1,2. No Brasil, o Ministério da Saú-

de promove ações para prevenção e controle dos fatores de 
risco modificáveis, dentre os quais focamos, neste estudo, o 
estresse, porque está diretamente relacionado com a resposta 
cardiovascular responsável pelo aumento da pressão arterial, 
um dos principais motivos de procura por atendimento médico 
no Sistema Único de Saúde3. Enquanto resposta fisiológica e 
adaptativa, ele acompanha todos os momentos da vida e é uma 
atitude biológica necessária para adaptação a situações novas. 
Neste contexto, ele é benéfico e, após um período de adaptação, 
o organismo volta ao estado normal. Contudo, a permanência 
do mesmo pode evoluir para dificuldades com a memória, 
cansaço e falta de motivação.

O estresse se dá em fases que evoluem e agravam os 
sintomas tanto físicos como emocionais desde o estado de 
alerta inicial à resistência até a exaustão, em que o organismo 
começa a sinalizar uma espécie de colapso. Nestas diversas 
fases podem ocorrer sintomas físicos como: o aumento da 
sudorese, hiperacidez estomacal, tensão muscular, baixa imuni-
dade, dificuldade para dormir, hipertensão arterial, taquicardia, 
bruxismo, náuseas e dificuldades de concentração. Dentre 
os sintomas emocionais, é comum a ansiedade e flutuações 
importantes de humor, angústia, dúvidas quanto a si próprio, 
preocupação e hipersensibilidade excessiva. Numa fase final, 
conhecida como de exaustão, podem surgir doenças, como 
Infarto, Diabetes, Hipertensão Arterial, Psoríase, alterações 
importantes no comportamento, como comer demais, fumar, 
perda de interesse em atividades antes consideradas prazerosas. 
A relação temporal para a percepção do início do estresse é, 
então, fundamental para tomada de providências e para evitar 
o adoecimento e a cronificação4.

Fatores desencadeantes do estresse estão presentes no 
cotidiano em eventos agudos ou crônicos e de maior ou menor 
impacto, tais como mudanças no trabalho, domicílio, morte ou 
doença e o desemprego. A literatura aponta que a melhora da 
autopercepção da própria saúde mental pode ajudar a detectar 
precocemente os fatores estressantes, diminuí-los ou evitá-los5.

De acordo com Talarico et al.6, o suporte social ajuda 
os indivíduos a enfrentar e se recuperar das demandas da vida. 
Segundo a autora, pessoas com amplas redes sociais têm mais 
ajuda nos tempos de doenças e as que têm mais suporte enfren-
tam melhor as enfermidades, o estresse e outras experiências 
difíceis da vida. Na ausência de suportes sociais e familiares, o 
idoso, principalmente, pode vir a desenvolver sintomas como 
depressão, ansiedade e medo.

Neste contexto, os Programas de Prevenção de Doenças 
Cardiovasculares são foco de atenção da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia7 e de instituições hospitalares8, que se organi-
zam em equipes multiprofissionais para abordar o aumento da 
qualidade de vida e promoção da adesão ao tratamento, em que 
as informações psicopedagógicas são estratégias de interven-
ção numa condição ambulatorial. Por meio destes Programas, 

o paciente fora do quadro agudo da hospitalização retorna ao 
hospital para obter maiores esclarecimentos sobre as doenças 
cardiovasculares, tem contato direto com a equipe multiprofis-
sional, participa das reuniões, que são grupais e abertas e que 
se configuram também numa importante rede de apoio social.

Este estudo se propôs a identificar os sintomas de estres-
se em pacientes que frequentam um Programa de Prevenção, a 
fim de aumentar o foco de atenção às necessidades indicadas 
pelos participantes para controlar o estresse e adequar a progra-
mação anual nas palestras sobre os fatores de risco envolvidos 
nas doenças cardiovasculares e as estratégias de prevenção 
primária e secundária.

MéTODO

Foram avaliados 113 pacientes participantes de um 
Programa Multiprofissional de Prevenção Primária e Secun-
dária de Doenças Cardiovasculares do Hospital Cardiológico 
Costantini em Curitiba, Paraná, denominado Clube do Coração, 
que teve início em 2002. O Projeto teve sua aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Erasto Gaetner, sob o 
Nº 1839. A coleta foi realizada em duas reuniões consecutivas 
da programação anual, nos meses de março e maio do ano de 
2010 e duas horas antes do início das mesmas. Os pacientes 
costumam receber panfletos da programação anual, mas são 
abordados 15 dias antes das reuniões como rotina de divulgação 
pela central telefônica do hospital. Para este estudo, eles foram 
orientados que haveria uma pesquisa sobre fatores de risco de 
doenças cardíacas e que os interessados deveriam comparecer 
duas horas antes das palestras no dia da reunião.

A abordagem aos pacientes para orientações sobre o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e assinatura foi 
feita no momento em que chegavam para cada uma das reuniões. 
Foi estabelecida uma recepção composta de cinco profissionais 
administrativos que foram acompanhados pela cardiologista 
Coordenadora do Programa, na abordagem inicial aos pacientes. 
Podiam participar pacientes com idade a partir de 30 anos com-
pletos. No pátio, ao lado do Auditório das palestras, foi montado 
um circuito das quatro áreas que compunham o Projeto: psicolo-
gia, nutrição, fisioterapia e cardiologia. Em cada circuito havia 
cinco profissionais acomodados em mesas e cadeiras individuais, 
para receber os pacientes e coletar os dados com a aplicação do 
Instrumento específico de cada uma das áreas. Após a orientação 
sobre o Projeto e o consentimento, os pacientes foram direcio-
nados para um dos circuitos de coleta de dados. Cada área levou 
em média 5 minutos. Após isto, eram encaminhados para um 
lanche matinal no Auditório, onde havia um recreacionista até o 
horário das palestras. Foram excluídos do estudo pacientes que 
não tinham sido recadastrados pela recepção administrativa ou 
assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para 
fins de tabulação dos dados, a faixa etária foi distribuída em: ≤ 
50 anos; 51 a 65 anos; 66 a 75 anos e > 75 anos.

Esta pesquisa não obteve nenhum tipo de financia-
mento. Para verificar os sintomas de estresse, foi utilizado o 
Questionário de Sintomas de Estresse de Lipp9 sinteticamente 
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composto de 12 perguntas que são avaliadas em sua frequência 
de ocorrência durante a última semana. Este instrumento foi 
mais adequado à proposta de coleta de dados, pela possibilidade 
de correção e devolutiva imediata fornecida ao paciente com 
orientações escritas pela autora sobre os níveis de estresse, 
pela rapidez na aplicação e baixo custo. Este questionário é 
autoaplicativo e a proposta é uma avaliação rápida para leigos 
dos sintomas mais comuns do estresse, por isso está disponibi-
lizado em livro pela autora com função educativa. Aborda cinco 
itens físicos e sete emocionais. A pontuação é feita conforme 
protocolo de correção de acordo com a frequência dos sintomas 
≥ a 4 vezes na semana e classifica o estresse em três níveis: 
alto (nota 4 ou maior em 3 itens), muito alto (nota 4 entre 4 a 8 
itens) e altíssimo (nota 4 acima de 8 itens). Todos os resultados 
positivos para estresse foram encaminhados para cardiologista 
para consulta de primeira avaliação ou antecipação de rotinas 
cardiológicas.

Os dados foram analisados descritivamente pela con-
tagem das frequências e suas respectivas porcentagens e para 
a comparação entre as proporções, foram utilizados o teste 
Quadrado (χ2) e o Teste exato de Fischer com o uso do programa 
computacional Estatística v.8.0., para p < 0,05.

RESULTADOS

Dos 113 participantes do estudo, 69 (61,1%) eram 
homens e 44 (38,9%) mulheres, com a média de idade de 64,0 
anos (± 11,2). A prevalência de estresse foi de 35,4% (n = 40), 
distribuídos sem diferença estatística (p = 1) em relação ao 
gênero em 24 (34,8%) homens e 16 (36,4%) mulheres. Em re-
lação aos níveis de estresse, obtivemos 13 (32,5%) classificados 
como nível 2 (alto); 22 (55,0%) com nível 3 (muito alto) e 5 
(12,5%) como nível 4 (altíssimo). Porém, quando comparados 
em relação ao gênero, não houve diferença estatisticamente 
significativa (p = 1). Também não foi encontrada associação 
significativa entre os grupos definidos pela idade e a presença 
de estresse (p = 0,895). Para efeitos de discussão foram con-
siderados os pacientes que apresentaram estresse (n = 40) e os 
quatro sintomas de maior prevalência Dentre os quais, dois 
são sintomas emocionais: sensação de ansiedade com 77,5% e 
irritabilidade com 74,4%. Os sintomas físicos foram: lapsos de 
memória em 77,5% e distúrbio do sono em 74,4%. Em relação 
à prevalência de sintomas de estresse quando comparados com 
idade, gênero e níveis de estresse, não encontramos diferenças 
estatisticamente significativas.

DISCUSSÃO

Os resultados indicam a prevalência de idosos na amos-
tra (86,7%). Como não temos outros estudos comparativos 
com o mesmo instrumento, população e método para avaliar 
se são contingentes e contíguos, iremos discutir os nossos 
resultados com pesquisas que também tiveram como objetivo 
identificar sintomas de estresse em adultos e idosos utilizando 
instrumentos similares.

A importância de estudar o estresse e compreender 
as possibilidades dos seus desdobramentos é enfatizada por 
Siqueira et al.5, por meio da Teoria Interacionista de Lazarus e 
Folkman, em que é a ênfase na interpretação dada a um evento 
que o torna ou não estressante e por uma pesquisa feita entre 
4.060 adultos e 4.003 idosos das regiões Sul e Nordeste, na 
qual foi demonstrado que um dos fatores que adultos e idosos 
consideram como mais importantes para manutenção da saúde 
é controlar ou evitar o estresse.

Guarize et al.10, em estudo para identificação de sinto-
mas de estresse durante uma avaliação de rotina cardiológica 
em indivíduos entre 40 e 50 anos, ativos no mercado de tra-
balho, encontraram como sintomas de estresse a ansiedade, a 
irritabilidade (em 20% das alterações de humor) e o prejuízo 
da qualidade do sono (19%). Sintomas também constatados 
na presente pesquisa, mas com maior prevalência e que com-
põem o ranking dos quatro principais sintomas elencados, tais 
como a sensação de ansiedade e lapsos de memória (77,5%) e 
distúrbio do sono e irritabilidade (74,4%). Naquela população, 
da avaliação de rotina cardiológica a presença de problemas 
familiares (25%) foi referida como uma fonte de estresse. 
Mesmo na presença destes sintomas e fonte de estresse que 
prejudicam a qualidade de vida, as autoras enfatizam que me-
nos de 6% dos pacientes faziam tratamento psicoterápico ou 
psiquiátrico. Revelando como o estresse está presente e sem 
tratamento naquela população. Em outro estudo que fez também 
referência à presença de problemas familiares como fonte de 
estresse, Liberalesso11 refere que Aldwin corrobora que para os 
idosos, além das questões familiares, são categorias indutoras 
de estresse as questões políticas e preocupações com amigos 
e vizinhos. A interpretação dada por esta autora para compre-
ender porque os idosos se preocupam com problemas alheios 
está focada em critérios egocêntricos e não egocêntricos. Se 
preocupar com problemas alheios é uma forma de poder ofe-
recer ajuda, ser útil, mas também evitar o que este laço social 
pode contribuir para seu próprio estresse. O manejo de fontes 
e sintomas de estresse, em relação às questões familiares, tanto 
em adultos jovens como em idosos é um desafio da psicologia 
aplicada à cardiologia. Em relação aos sintomas de ansiedade 
e irritabilidade, Spilberger12 afirma que o próprio estresse é o 
processo responsável pelo surgimento de um estado de ansie-
dade que envolve uma sequência completa de eventos internos. 
O processo pode ser iniciado por estímulos externos que, se 
cognitivamente avaliados como ameaçadores, evocarão uma 
reação de ansiedade como estado.

 Serra13 pontua que devido à ansiedade que o indivíduo 
sente, torna-se mais facilmente irritável e cai num estado de 
preocupação em que se aborrece ao pensar nas consequências 
trágicas que antevê lhe vão acontecer. Os pensamentos catas-
tróficos podem constituir uma forma de perpetuar o estresse, 
mesmo depois de ter deixado de existir o agente indutor inicial. 
Em relação ao distúrbio do sono, referidos em 74,4% dos ca-
sos, para este mesmo autor, o sono parece funcionar como um 
antagonista do estresse. No entanto, adverte que quando um 
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indivíduo está submetido a condições perturbadoras de estresse, 
este prejudica a função reparadora do sono. O estresse repetido 
impede o desenvolvimento de um sono normal. Nas pessoas 
com insônia, os parâmetros indicadores de stress, tais como 
níveis de cortisol, frequência cardíaca e temperatura corporal, 
encontram-se elevados.

Alves14, estudando o estresse num grupo de 60 idosos 
(30 homens e 30 mulheres, na faixa etária de 64 a 81 anos) por 
meio do ISSL, instrumento desenvolvido pela mesma autora 
do instrumento utilizado nesta pesquisa, encontrou que os 
sintomas físicos tais como: nó no estômago, boca seca, tensão 
muscular, cansaço constante e cansaço excessivo, foram mais 
elencados em relação aos psicológicos como: aumento súbito 
de motivação, pensar constantemente em um só assunto e ter 
dúvidas quanto a si próprias. Ao contrário desse estudo, no 
qual há prevalência de fatores físicos como fontes de estresse, 
nosso estudo mostrou que não houve diferença na prevalência 
entre fontes físicas ou psicológicas do estresse.

Lapsos de memória foi outro sintoma referido neste 
estudo. Segundo González15, o hipocampo é uma região cere-
bral que está estreitamente relacionada com os processos de 
aprendizagem e de memória e, especialmente, é vulnerável 
às agressões neurológicas. Em pesquisas realizadas com 
animais, um corpo consistente de dados apoia a hipótese de 
que o estresse, mediado pelas concentrações altas e repetidas 
de glicocorticoides, constitui um processo neurodegenerativo 
no hipocampo, ao favorecer os mecanismos que aceleram a 
morte neuronal. Dentro deste escopo, uma investigação clínica 
bem elaborada diante de constantes queixas de memória pode 
auxiliar no diagnóstico diferencial entre a possibilidade de 
um quadro de estresse e uma doença cerebral degenerativa. 
Situações clínicas diferentes, que visam tratamentos singulares 
e geram impactos distintos na vida do paciente.

Outro aspecto para abordagem e controle do estresse 
é o apoio social, apontado por Handen16 como capaz de 
aumentar a autoestima e o senso de domínio sobre o próprio 
ambiente. Sobre a importância do convívio e desfrute de 
atividades grupais, Alves14 encontrou maior estresse, em idosos 
asilados, em detrimento dos frequentadores da Universidade 
de Terceira Idade e dos pertencentes a atividades religiosas, 
demonstrando que estar bem no seu grupo de referência pode 
ter influência positiva e uma forma de combate ao estresse 
psicossocial. Outro dado da literatura é a maior ocorrência de 
infarto agudo do miocárdio em adultos que vivem sozinhos. 
Neste estudo de Case et al.17, realizado com pacientes 
infartados prévios na faixa etária de 25 a 75 anos que foram 
divididos em grupos que viviam sozinhos e que não viviam 
sozinhos, quando comparados entre si num acompanhamento 
de 6 meses após o infarto agudo do miocárdio, foi encontrado 
a recorrência de um novo evento cardíaco em 15,8% dos casos. 
Em contraposição ao grupo dos que não viviam sozinhos, 
somente 8,8% deles teve recorrência de novo evento cardíaco, 
intensificando, portanto, o potencial positivo que tem o laço 
social para esta população.

Ainda em relação ao apoio social, os Programas de 
Prevenção7,8 podem ser fonte de mais pesquisa e intervenção, 
principalmente para outros estudos de validação dos instru-
mentos encontrados disponíveis na literatura: o LSS/VAS18 

composto de 60 perguntas, o utilizado na rotina de avaliação 
cardiológica10, bem como o instrumento utilizado neste estudo 
pela rapidez das 12 perguntas, baixo custo e fornecer infor-
mações sobre tipos de sintomas de estresse entre os físicos 
e os emocionais mais prevalentes e estratégias informativas 
de combate imediato. O estudo do estresse aproxima os pro-
fissionais da cardiologia nas equipes multiprofissionais e isto 
pode facilitar a investigação de instrumentos que possam ser 
aplicados por profissionais não psicólogos para auxiliarem na 
abordagem médica de rotina no combate aos fatores de riscos1,3 

que identificaram o estresse, enquanto risco relativo, abaixo 
do tabagismo, porém, equivalente à obesidade abdominal e 
hipertensão arterial como potencial fator preditor de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, particularmente 
as doenças arteriais coronarianas.

CONCLUSÃO

A amostra deste estudo foi composta em sua maioria de 
idosos. Estudar sintomas de estresse nesta população poderá 
contribuir para que os mesmos valorizem também eventos 
potencialmente estressores presentes no cotidiano e possam 
identificá-los não necessariamente como contingentes ao 
envelhecimento como, por exemplo, a presença de lapsos de 
memória, que não sendo corretamente identificados como 
efeitos de eventos agudos, podem fazer parte do cotidiano 
do idoso, além do necessário. Um estudo de Brandtstädter e 
Baltes-Göltz11 revelou que há modificação do senso de con-
trole pessoal ao longo do desenvolvimento e que nos idosos a 
noção de vulnerabilidade às influências externas provenientes 
do envelhecimento biológico tende a ser percebida como 
incontrolável. Entre os comportamentos estudados por estes 
autores, temos o que costumam ser considerados como rigidez 
de padrões comportamentais nesta fase da vida, tais como uma 
compreensão madura da vida, sabedoria, autodesenvolvimento 
e o alcance de ideais. Acrescentam ainda que, quanto maior o 
controle pessoal de eventos ameaçadores, mais intensos são 
os sentimentos de satisfação. Em contrapartida, quanto menor, 
maiores são as possibilidades de depressão, preocupação e 
desamparo. Neste sentido, a identificação da fonte e dos sin-
tomas de estresse ao longo do desenvolvimento humano pode 
contribuir para reverter os sintomas ou pelo menos aumentar 
as chances de remissão parcial.

É necessário identificar e discriminar o que é contingen-
te ou não nesta população em relação a potenciais estressores. 
Margis et al.19 relata que Beurs et al., avaliando idosos, iden-
tificaram que o principal evento de vida estressor na terceira 
idade associada à ansiedade foi a morte do parceiro. Já Serra13 
relaciona a adaptação ao estresse com implicações sociais. Ele 
cita a irritabilidade e a alteração do sono como principais fontes 
de dificuldades no convívio social, porque a irritabilidade está 
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associada à menor tolerância para acontecimentos aversivos, 
podendo gerar mal-estar não só em nível familiar, mas igual-
mente na interação com os outros.

Na presente pesquisa, a utilização do Questionário de 
Sintomas de Estresse de Lipp9 contribuiu para a identificação 
de sintomas de ansiedade, irritação, lapsos de memória e dis-
túrbios do sono como prevalentes nesta população. Contudo, 
carecemos de mais pesquisas especificamente para a população 
brasileira de idosos com instrumentos que sejam rápidos, de 
baixo custo e eficazes, capazes de serem aplicados no cotidiano 
dos profissionais da saúde. Elas precisariam medir a associação 
entre um sintoma de estresse relacionado a um evento poten-
cialmente estressor, pontuar e classificar quais sintomas podem 
estar mais relacionados a um evento estressor percebido pela 
população idosa. Por exemplo, neste estudo, mesmo não tendo 
o agente estressor, o quinto sintoma elencado foi tensão na 
nuca e, segundo Serra13, a tensão muscular como um sintoma 
físico do estresse é referida como efeito do estresse prolongado 
sobre o sistema muscular e menciona que é comum as pessoas 
queixarem-se de fadiga e não associarem isto ao estresse. As-
sinala ainda que, entre 20%-50% dos indivíduos da população 
geral referem que sofrem de fadiga e 10% dos doentes que 
frequentam as consultas médicas de cuidados de saúde primá-
ria apresentam um estado de fadiga de seis ou mais meses de 
duração. Tem sido notada uma associação entre o estado de 
fadiga, a ocorrência de situações de estresse e a presença de 
uma visão negativa em relação aos acontecimentos futuros. 
Nestes casos, é frequente já ter passado o acontecimento que 
deu origem à resposta de estresse e os efeitos sobre os músculos 
perdurarem. As regiões mais afetadas são a nuca e a lombar. 
A tensão muscular gerada pode produzir sensações dolorosas 
suscetíveis de se manterem por bastante tempo.

Neste estudo, apesar do nível de altíssimo estresse ter 
sido baixo (12,5%), que equivale à fase de exaustão do estresse, 
a prevalência do estresse nas outras fases de alerta (32,5%) e 
resistência (55%) precisa ser considerada, porque a identifica-
ção precoce ainda é a intenção de toda ação de prevenção. Lipp9 
alerta que os sintomas do estresse dependem diretamente do 
nível de gravidade do estado em que o indivíduo se encontra, 
por isso a importância dada às fases que têm características 
próprias na sintomatologia do paciente. Após a fase de alerta, 
nos adaptamos, lidando com o estressor e voltamos à home-
ostase. O problema está na impossibilidade de resistir ou nos 

adaptarmos, porque o organismo começa a sofrer um colapso 
gradual e adoece física e psicologicamente. Enquanto reação 
adaptativa, o estresse está presente no cotidiano, mas pode ser 
identificado e controlado.
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