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EDITORIAL

Prezado Leitor,

As doenças cardiovasculares estão presentes em nosso meio como importante problema 
de saúde publica, pois representam como a principal causa de morte acometendo ambos 
os sexos. A incidência tem aumentado nos últimos anos devido à evolução tecnológica no 
seu diagnóstico e no aumento da longevidade da população. A terapêutica farmacológica 
e intervencionista têm evoluído de forma substancial, acompanhando os avanços no 
conhecimento da fisiopatologias dessas afecções. Todavia, a adoção de atitudes preventivas 
ainda representam a pedra angular no controle das doenças cardiovasculares, tendo especial 
destaque o incentivo da prática de hábitos saudáveis, com especial destaque ao emprego 
de dieta equilibrada e com pouco sal; a manutenção de peso ideal; a prática de atividade 
física regular; ausência de tabagismo e o consumo moderado de álcool, entre outras.

Ainda tais doenças podem ocorrer de forma variável, podendo cursar desde assintomáticas 
por longo tempo até morte súbita. Por outro lado, o quadro clínico muitas vezes pode-se 
tornar mais complexo, pois a doença tem manifestações polimórficas surgindo muitas vezes 
de forma abrupta e com gravidade variável, obrigando ao doente procurar rapidamente 
um Serviço de Emergência Especializado, publico ou privado. 

 Atualmente esses serviços são constituídos por diferentes profissionais da saúde, 
que procuram olhar para o doente de forma integral, desde o seu problema cardiológico 
principal, bem como seus aspectos psicossociais e espirituais, trabalhando juntos com o 
mesmo e sua família, quando necessário. 

Nesta 3º edição do Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo os editores tiveram o especial cuidado de convidar profissionais renomados e 
especialistas para tratar de assuntos vividos cotidianamente relacionados à Emergência 
Cardiovascular, abordando produção teórica/pratica nos diferentes artigos realizados por 
médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, 
enfermeiros e odontologistas.

Agradecemos a todos os responsáveis envolvidos no compartilhamento de conhecimento 
cientifico por esta edição.

E desejamos uma profícua leitura! 

Dra Elaine Fonseca Amaral da Silva
Dra Maria Barbosa da Silva

Membros do Conselho Editorial do Departamento de Serviço Social/SOCESP
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FRAGILIDADE É UM PREDITOR INDEPENDENTE DE 
MORTE PRECOCE EM IDOSOS AMBULATORIAIS 

COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO 
ESTUDO SARCOS

FRAILTY IS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF EARLY DEATH IN ELDERLY OUTPATIENTS 
WITH CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE SARCOS STUDY

RESUMO
Introdução: A fragilidade caracteriza-se pela perda da capacidade biológica e física de 

responder adequadamente ao estresse orgânico devido aos danos a diversos sistemas 
associados ao processo de envelhecimento. Entre os indivíduos com doenças cardiovas-
culares, a frequência da fragilidade é três vezes maior. Métodos: SARCOS é um estudo 
epidemiológico de coorte para avaliar a síndrome de vulnerabilidade com hospitalização 
e mortalidade em idosos ambulatoriais com doença cardiovascular (DCV). A fragilidade foi 
diagnosticada na presença de três ou mais dos seguintes critérios: perda de peso > 5%, 
velocidade de marcha reduzida, fraqueza muscular pela força de preensão, exaustão e 
perda de energia (levantar e sentar da cadeira cinco vezes). Resultados: Dos 169 pacientes 
avaliados, a fragilidade ocorreu em 19,5% (n=33). A média de idade foi de 78,3 ± 7,1 anos. 
A taxa mortalidade aos seis meses foi de 3% (n=5), sendo que 80% (n=4) eram frágeis e 
20% (n=1) pré-frágeis (p=0,007). Na análise de regressão logística, a fragilidade mostrou 
ser um forte preditor de morte aos seis meses, com aumento de risco de 18 vezes quando 
comparado aos fortes (p=0,010), enquanto que entre as DCVs, a insuficiência cardíaca 
apresentou aumento de risco de quatro vezes (p=0,061). No modelo de interação entre 
a fragilidade e as DCVs, não houve diferença significativa da fragilidade em relação ao 
risco de morte. Conclusão: A fragilidade é um importante fator de risco de morte precoce 
em idosos ambulatoriais, independente e superior às doenças cardiovasculares crônicas 
mais frequentes que acometem essa população. A síndrome da fragilidade não apresenta 
sinergia com doenças cardiovasculares crônicas em relação ao risco de morte.

Descritores: Fragilidade; Doenças Cardiovasculares; Mortalidade; Idosos.

ABSTRACT
Introduction: Frailty is characterized by the loss of the biological and physical capacity to 

respond adequately to organic stress as a result of damage to various systems associated with 
aging. The frequency of frailty is three times higher among individuals with cardiovascular disease. 
Methods: SARCOS is an epidemiological cohort study to evaluate vulnerability syndrome with 
hospitalization and mortality in elderly patients with cardiovascular disease (CVD). Frailty was 
diagnosed when three or more of the following criteria were present: Weight loss > 5%, slow 
walking speed, muscle weakness by the hand-grip test, exhaustion, and loss of energy (by the 
five times sit-to-stand test). Results: Of the 169 patients evaluated, frailty was present in 19.5% 
(n = 33). The mean age was 78.3 ± 7.1 years. The mortality rate at six months was 3% (n = 5), 
with 80% (n = 4) being frail and 20% (n = 1) pre-frail (p = 0.007). In the logistic regression analysis, 
frailty was shown to be a strong predictor of death at six months, with an 18-fold increase in risk 
when compared to strong individuals (p = 0.010), whereas among those with CVD, the heart failure 
presented a 4-fold increase in risk (p = 0.061). In the interaction model between frailty and CVD, 
there were no significant differences in frailty in relation to the risk of death. Conclusion: Frailty is 
an important risk factor for early death among outpatients, independent of, and higher than the 
most frequent chronic cardiovascular diseases that affect this population. Frailty syndrome was 
not correlated with chronic cardiovascular diseases, in relation to the risk of death.

Keywords: Frailty; Cardiovascular Diseases; Mortality; Elderly.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são as que mais acometem 

a população idosa e, as que mais geram hospitalização, 
períodos prolongados de internação hospitalar e morte.1 Atual-
mente, na Europa, ocorrem cerca de 4,1 milhões de mortes 
causadas por doenças cardiovasculares (DCV), 82% delas 
incidem em pessoas com mais de 65 anos e 46% em idosos 
com mais de 75 anos.2 Diversas DCVs podem prejudicar o 
fluxo sanguíneo cerebral, além de outros órgãos, reduzindo 
o aporte de oxigênio tecidual, comprometendo as funções 
metabólicas, com aumento dos marcadores inflamatórios. 
Essas alterações traduzem-se clinicamente, na diminuição 
do apetite, fadiga e redução do gasto energético diário, com 
consequente perda de massa muscular e decréscimo do 
desempenho físico/funcional e maior risco para o desenvol-
vimento da Síndrome da Fragilidade (SF).3-7 

A Síndrome da Fragilidade caracteriza-se pela perda da 
capacidade biológica e física de responder adequadamen-
te ao estresse orgânico resultante do prejuízo de diversos 
sistemas associado ao processo de envelhecimento.8-10 
A prevalência da Fragilidade aumenta com a idade, sendo 
mais comum entre mulheres, idosos hospitalizados e de 
instituições de longa permanência.11,12 Entre os indivíduos com 
DCVs, a frequência da Fragilidade é três vezes maior quando 
comparada com indivíduos sem DCVs.13 A associação entre 
a Fragilidade e as DCV tem sido observada tanto em estudos 
transversais como em estudos prospectivos. Angina, acidente 
vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio e insuficiência 
cardíaca aumentam a incidência de Fragilidade,14-19 enquanto 
que a Fragilidade está associada com uma maior incidência 
de hipertensão arterial, aterosclerose coronariana, infarto 
agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva no 
decorrer de anos.16,18-22 Tanto as DCVs como a Fragilidade 
apresentam maior risco de mortalidade, que aumenta de 
forma variável entre os idosos hospitalizados e ambulato-
riais.11,23  Recentemente, no estudo FRAGICOR, observamos 
que a presença da Fragilidade em idosos ambulatoriais 
com DCVs está associada a taxa de mortalidade três vezes 
superior àquela descrita em idosos da comunidade com 
Fragilidade.24 Isso sugere a existência de variabilidade no 
impacto da Fragilidade nas taxas de mortalidade conforme 
o tipo de população estudada. A presença concomitante 
de DCVs e fragilidade indicam um maior risco de morte em 
idosos, sendo que a interação entre elas aumentaria de forma 
significativa esse risco.  Para testar essa hipótese avaliamos 
se a Fragilidade pode ser um fator preditor de morte entre 
idosos ambulatoriais com DCVs, e se modelos interativos entre 
SF e DCVs, de forma isolada, interferem nessa associação.  

MÉTODOS 
SARCOS é um estudo epidemiológico de coorte que 

tem o objetivo de avaliar a associação entre SARCopenia e 
OSteoporose com desfechos de vulnerabilidade, hospitali-
zação e mortalidade em idosos ambulatoriais com doença 
cardiovascular durante um ano. Foi iniciado em outubro de 
2014 e tem término previsto para 2018. O estudo é realizado 
no Ambulatório do Setor de Cardiogeriatria da Disciplina da 
Cardiologia da Escola Paulista de Medicina/Universidade 
Federal de São Paulo.

A amostra avaliada neste estudo é parcial, pois refere-se 
a parte da amostra que finalizou um ano de seguimento, 
além da avaliação de seis meses por chamada telefônica. 
Todos os indivíduos apresentavam idade maior ou igual a 
65 anos e eram oriundos do Ambulatório de Cardiogeriatria, 
assinaram o consentimento informado estabelecido pelas 
normas da Comissão de Ética da UNIFESP que aprovou este 
estudo. Os critérios de exclusão foram: síndrome demencial 
moderada ou grave (avaliado pelo MEEM), uso de aditivos 
de marcha que não bengalas, doença terminal, doenças 
neurológicas que pudessem comprometer a parte funcional 
ou motora (doença de Parkinson, sequela de AVE e outros). 

As seguintes variáveis foram analisadas no início 
do estudo: 
1. Aspectos demográficos, sociais, culturais; 
2. Medicamentosos usados (quantidade e qualidade); 
3. Doenças crônicas e cardiovasculares descritas em 
prontuário; 
4. Exame físico com aferição de pressão arterial, frequência 
cardíaca e índice de massa corpórea; 
5. Escalas para funcionalidade, fragilidade, depressão e 
demência; 
6. Exames laboratoriais, ecocardiograma e densitometria 
óssea e de corpo total. 

Variáveis analisadas durante o estudo: 
1. Mortalidade (seis e 12 meses);
2. Perda funcional ( seis e 12 meses);
3. Fragilidade (12 meses).

A Fragilidade foi diagnosticada pelo conjunto de critérios 
elaborados por Fried em 2001,11 com os seguintes itens:
• Exaustão:  quando um ou mais dos dois itens da Escala 
de depressão (CES-D) forem positivos;  
• Perda de peso de 4,5Kg ou maior que 5% do peso após 
seguimento de um ano;
• Velocidade de marcha menor que 0,8m/s em um percurso 
de 4,5 metros;
• Gasto energético reduzido adaptado para capacidade de 
levantar de uma cadeira cinco vezes, sem usar os braços;
• Força de preensão palmar reduzida, ou seja, menor que 
20Kgf para mulheres e menor que 30Kgf para homens. 

A ausência de itens positivos classifica o paciente como 
Robusto, 1-2 itens como Pré-frágil e três ou mais como Frágil. 

Para esse estudo, utilizamos os dados mortalidade dos 
seis meses, obtido por chamada telefônica com confirmação 
do diagnóstico de óbito pela cópia do atestado de óbito 
enviado por fotografia por celular.  

Análise estatística
As variáveis qualitativas são expressas como frequências 

absolutas e relativas. Os dados quantitativos são resumi-
dos como médias, medianas, desvios-padrão (SD), valores 
mínimos e máximos. Para comparar os três grupos (robus-
to, pré-fragil e frágil) utilizou-se o teste qui-quadrado para 
variáveis qualitativas e análise de variância (ANOVA) para 
variáveis quantitativas. Análises de regressão logística foram 
realizadas para avaliar a associação entre variáveis com 
status de fragilidade na linha de base e prever a influência 
da fragilidade nos resultados. Esses métodos também fo-
ram usados para analisar as relações entre outras variáveis. 
No caso de duas variáveis quantitativas, foram utilizados 
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diagramas de dispersão e coeficientes de correlação. O 
programa SAS versão 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, EUA) foi 
utilizado para todas as análises estatísticas. A significância 
foi definida em p <0,05.

RESULTADOS
Dos 169 paciente avaliados, a Síndrome da Fragilidade 

ocorreu em 19.5% (n=33), a Pré-fragilidade em 51,5% (n=87), 
enquanto 29% (n=49) foram classificados como robustos. 
O grupo composto pelos frágeis apresentou mais mulheres 
e mais indivíduos com quedas e hospitalização, no último 
ano, comparados ao grupo de robustos. Os idosos com 
fragilidade eram mais velhos, com menor escolaridade e níveis 
mais baixos  de hemoglobina comparados aos robustos. 

As doenças cardiovasculares foram mais prevalentes no 
grupo com SF, do que nos demais grupos, representadas pela 
Insuficiência Cardíaca Congestiva e a Fibrilação Atrial, enquan-
to que não houve diferença estatisticamente significativa nos 
parâmetros hemodinâmicos avaliados. A taxa mortalidade 
aos seis meses foi de 3% (n=5) da amostra, sendo que 80% 
(n=4) dos indivíduos que morreram apresentavam fragilidade 
e 20% (n=1) eram pré-frágeis (p=0,007). O comportamento 
das demais características demográficas e comorbidades 
nos grupos dos indivíduos com Fragilidade, pré- fragilidade 
e robustez estão descritos na Tabela 1.

Na análise de regressão logística, a Fragilidade mostrou 
ser forte preditor de morte aos seis meses, com aumento 
do risco de 18 vezes quando comparado aos robustos, 
enquanto que insuficiência cardíaca apresentou aumento 
do risco em quatro vezes; porém, limítrofe na significância 
estatística (Tabela 2). Na análise com ajuste para variáveis 
confundidoras, apenas a Fragilidade se manteve significativa e 
independente, sem que houvesse alteração expressiva do seu 
valor. Na análise de regressão logística utilizando o modelo 
de interação entre Fragilidade e as doenças cardiovasculares, 
onde avaliamos o risco de morte, quando da presença da SF 
e uma DCV específica, observamos que não houve variação 
expressiva do valor da Fragilidade. Isso sugere que, na nossa 
amostra, a Fragilidade mostrou ser superior às DCVs em 
relação ao risco de morte precoce, independente de estar 
ou não associada a qualquer uma delas (Tabela 3).

DISCUSSÃO
Pelo nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo reali-

zado com idosos ambulatoriais brasileiros com DCVs, em que 
a Fragilidade mostrou-se forte preditor de morte sem que a 
presença de outras doenças crônicas CV, como insuficiência 
cardíaca, infarto do miocárdio pregresso e fibrilação atrial, 
pudessem dirimir esses valores. Isso sugere que a Síndrome 
da Fragilidade deva ser uma condição de vulnerabilidade física 
e metabólica, que surge de forma independente das DCVs, ou 
de outras comorbidades crônicas, apesar de dividir causas 
comuns com essas doenças. Nossos resultados podem 
corroborar, com os achados descritos por estudos realiza-
dos com idosos hospitalares e outros tipos de DCVs,18,25,26 
que a presença da Fragilidade piora o prognóstico desses 
pacientes, comparados aos sem Fragilidade.

O grande impacto da Fragilidade sobre a taxa de mor-
talidade sem modificação pelo tipo de DCV, também foi 
descrita no estudo realizado na Mayo Clinic com idosos 

Tabela 1. Prevalência de gênero, doenças crônicas, DCVs, quedas 
e hospitalizações pregressas no fenótipo frágil.

Total
(%)

Robusto
(%)

Pré-frágil
(%)

Frágil
(%) p-valor

Caucasiano 69,9 68,3 71,3 67,7 0,124

Sexo Feminino 56,7 43,9 57,4 70,8 0,004

Idade (anos)
(média (DP))

78,3
(7,1)

77.2
(6,9)

78.0
(6,8)

80.4
(8,1) 0,016

Escolaridade (anos) 
(média (DP))

3,4
(2,9)

4,0
(3,3)

3,2
(2,7)

3,0
(2,.9) 0,055

PAS (mmHg)
(média (DP))

132,6
(18,6)

132,6
(20,4)

134,3
(17,2)

128,0 
(19,9) 0,125

PAD (mmHg)
(média (DP))

75,6
(15,0)

74,4
(18,9)

75,5
(14,3)

73,8
(11,7) 0,479

FC (bpm)
(média (DP)) 

68,2
(10,9)

68,0
(10,6)

67,9
(10,3)

69,2
(13,1) 0,827

Fração Ejecção (%)
(média (DP))

56,3
(15,0)

54,2
(13,6)

59,2
(15,4)

53,2
(15,4) 0,306

Hemoglobina (g/dl)
(média (DP))

13,3
(1,8)

13,9
(2,1)

13,2
(1,6)

12,9
(1,8) 0,009

HAS (%) 90 86,6 91,8 89,2 0,425

DM (%) 37,9 30,5 37,8 47,7 0,102

ICC (%) 31,1 26,8 29,4 41,5 0,124

ICo crônica (%) 22,6 29,3 22,2 15,4 0,129

FA (%) 14,7 14,6 11,9 23,1 0,073

Quedas nos últimos 
6 meses (%) 27,3 13,4 26,3 47,7 <0,001

Hospitalização nos 
últimos 12 meses (%) 20,8 13,4 21,0 29,2 0,060

AVE (%) 14,3 9,8 13,8 21,5 0,125

IRC (%) 16,1 13,4 14,9 23,1 0,231

IMP (%) 53,3 32,9 32,8 35,4 0,937

DPOC (%) 9,4 7,3 9,2 12,3 0,629
PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; FC: frequência cardíaca; 
HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes mellitus; ICC: insuficiência cardíaca 
congestiva; ICo: Insuficiência coronariana; FA: fibrilação atrial; AVE: acidente vascular 
encefálico; IRC: Insuficiência renal crônica não dialítica; IMP: Infarto do miocárdio pregresso; 
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica.

Tabela 2. Análise de regressão logística com e sem ajuste para 
morte em seis meses, pela Fragilidade, doenças cardiovasculares, 
sexo feminino e idade.

OR sem ajuste OR com ajuste

Fragilidade 18,62
(2,00-172,76; p=0.010)

14,85
(1,15-191,26; p=0,039)

Feminino 2,40
(0,47-12,13; p=0,290)

12,09
(0,41-350,92; p=0,147)

Idade 0,99
(0,89-1,09; p=0,853)

0,89
(0,74-1,08; p=0,257)

ICC 4,04
(0,84-17,34; p=0,061)

6,11
(0,52-70,73; p=0,147)

Fibrilação atrial 2,90
(0,55-15,18; p=0,206)

6,72
(0,40-111,17; p=0,183)

Infarto agudo do 
miocárdio

2,03
(0,49-8,35;p=0,323)

12,17
(0,84-175,00; p=0,066)

Ajuste para ICC, Infarto agudo do miocárdio, DAP (com valores de zero), sexo feminino, 
idade, fibrilação atrial. 

FRAGILIDADE É UM PREDITOR INDEPENDENTE DE MORTE PRECOCE EM IDOSOS AMBULATORIAIS COM DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES NO ESTUDO SARCOS
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com Fragilidade submetidos à angioplastia coronariana. 
Ao final de três anos, os idosos com Fragilidade apresen-
taram taxa de mortalidade de 28%, enquanto que nos não 
frágeis submetidos aos mesmos procedimentos a taxa 
foi de 3%. Nesse mesmo estudo, o risco de mortalidade 
de um idoso com Fragilidade foi cinco vezes maior ao ser 
submetido à angioplastia coronariana e a mortalidade por 
infarto do miocárdio foi 2,5 maior no episódio da interven-
ção, quando comparado aos sem Fragilidade.27 Entretanto, 
na comunidade, a presença das DCVs parece atuar de 
forma diferente, pois gera aumento da taxa de mortalidade 
associada à Fragilidade. No estudo longitudinal Beaver Dam 
Eye,17 realizado com idosos da comunidade, a Fragilidade 
causou elevação na incidência de morte em 56% (ao final de 
4,5 anos, quando da presença de DCVs, com HR de 1,56; 
CI: 1,27–1,92). Outros estudos, utilizando critérios diferentes 
de Fragilidade, demonstraram um efeito sinérgico entre 
Fragilidade e DCVs com relação a mortalidade com risco 
de morte que variaram de 1,62 à 6,03.28-30

Os fatores bioquímicos, funcionais e doenças sub-clínicas 
que modulam a variabilidade da influência da Fragilidade 
nas taxas de mortalidade nas diversas populações ainda 
não estão estabelecidos. Níveis elevados de fator VIII, dí-
mero D, proteína C reativa e citoquinas inflamatórias podem 
corroborar com essa interferência, pois são encontrados em 
pessoas com DCVs e Fragilidade.16,20-22 No Cardiovascular 
Health Study, os autores descreveram que indivíduos com 
Fragilidade exibiam mais DCVs subclínicas como: hipertrofia 
ventricular esquerda, anormalidades da movimentação da 
parede ventricular, hipertensão sistólica, camada média/íntima 
das carótidas mais espessas, microacidentes vasculares 
encefálicos e índice tornozelo braquial < 0,8) comparados aos 
idosos sem Fragilidade.18  A presença e a intensidade dessas 
alterações, tanto de forma isolada como agrupadas podem 
atuar de forma oculta na evolução dos desfechos clínicos 
associados à Fragilidade resultando, por conseguinte, na 

variabilidade da taxa de mortalidade observada nas diferentes 
populações de idosos. Entretanto, ainda são necessários 
estudos maiores com as avaliações dos fatores descritos 
para que possamos qualificar e quantificar a interferência 
deles na Fragilidade e na sua associação com a incidência 
de morte e outros desfechos. 

Nosso estudo apresenta alguns pontos fracos, como 
o tamanho da amostra que não nos permite estabelecer a 
grandeza do risco de morte associada à Fragilidade; este 
fato foi demonstrado estatisticamente, no tamanho do in-
tervalo de confiança das análises de regressão logística. 
Outro ponto é o de não termos avaliado pacientes com eventos 
agudos como infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo 
pulmonar, insuficiência cardíaca aguda, bem como avaliado, 
as mudanças de medicamentos por outros especialistas, uso 
inadequado ou ainda adição de novos medicamentos durante 
o período entre a entrevista e a data do óbito. Finalmente, a 
adaptação do critério de baixo gasto energético pela capa-
cidade de sentar e levantar da cadeira pode ter criado viés 
para pacientes com mais perda funcional e não dificuldade de 
gastar energia com sugerido por Fried em 2001.11 

Os pontos fortes desse estudo são: 1) a população 
avaliada é a da prática clínica ou vida real dos ambulató-
rios públicos, com diversas doenças crônicas e limitações, 
diferente da população da comunidade que tende a ser 
mais saudável; 2) Esse estudo permite sugerir que a Fragi-
lidade pode ser considerada um instrumento determinante 
na elaboração de estratégias de tratamentos invasivos em 
idosos com DCVs, como revascularizações percutâneas 
ou cirúrgicas, ou ainda troca de valva aórtica cirúrgica ou 
percutânea; 3) o fortalecimento do conceito de  Fragilidade 
como uma síndrome clínica independente e não apenas 
como condição clínica.

CONCLUSÃO
A Fragilidade é um importante fator de risco de morte 

precoce em idosos ambulatoriais, independente e superior 
às doenças cardiovasculares crônicas mais frequentes que 
acometem essa população. A Síndrome da Fragilidade não 
apresenta sinergia com doenças cardiovasculares crônicas, 
com relação ao risco de morte.
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Tabela 3.Análise de regressão logística para morte com ajuste para 
idade e sexo feminino no modelo de interação da fragilidade com DCVs.

OR ajustado

Fragilidade e Insuficiência cardíaca 16,58 
(1,97-139,28; p=0,010)

Fragilidade e Fibrilação atrial 13,67 
(1,17 -159,17; p=0,037)

Fragilidade e Infarto do miocárdio 
pregresso 

12,17 
( 2,34-653,38; p=0,011)

OR ajustado para sexo e idade. 
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EXERCÍCIO FÍSICO APÓS INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO: SEGURANÇA DURANTE O EXERCÍCIO 

PHYSICAL EXERCISE AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: SAFETY 
DURING EXERCISE

RESUMO
Atualmente, os benefícios da reabilitação cardíaca baseada em exercícios para pacientes 

após IAM são indiscutíveis a longo prazo. Porém,  as sessões de exercício físico aumentam 
acentuadamente o risco de eventos cardiovasculares através dos mecanismos cardíacos, 
autonômicos, inflamatórios e vasculares. Portanto, conhecer os aspectos relacionados à 
fisiopatologia, fisiologia do exercício, avaliação, prescrição do exercício e monitorização 
dos pacientes pós-IAM, recomendados pelas principais diretrizes de tratamento da doença, 
é de suma importância. Entre as maneiras de reduzir os riscos durante o exercício físico, 
destaca-se a estratificação de risco do paciente através da anamnese e teste de esforço 
físico. Além disso, é indicada a prescrição de exercício físico adequada durante as diferentes 
fases de reabilitação cardíaca, aumentando a intensidade e volume progressivamente com 
a evolução clínica do paciente. Também é importante a monitorização dos sinais vitais, da 
percepção de esforço, de possíveis arritmias e isquemias cardíacas, dependendo da fase 
da reabilitação cardíaca. Com essas medidas, os números de eventos cardíacos fatais 
e não-fatais indicam que a reabilitação cardíaca baseada em exercícios é considerada 
segura, desde que sejam seguidas as indicações e contraindicações relativas e absolutas 
para a prática de exercício físico em indivíduos pós-IAM.

Descritores: Exercício; Reabilitação; Infarto do miocárdio.

ABSTRACT
The long-term benefits of exercise-based cardiac rehabilitation for AMI patients are now 

indisputable. However, physical exercise sessions markedly increase the risk of cardiovascular 
events through cardiac, autonomic, inflammatory and vascular mechanisms. Therefore, it 
is important to recognize the aspects related to the pathophysiology, exercise physiology, 
evaluation, exercise prescription and monitoring of post-AMI patients, as recommended by 
the main guidelines for the treatment of the disease. Among the ways to reduce the risks 
during physical exercise, we highlight risk stratification of the patient through anamnesis and 
the physical exercise test. Prescription of adequate physical exercise during the different 
phases of cardiac rehabilitation is also indicated, progressively increasing the intensity and 
volume according to the clinical evolution of the patient. It is also important to monitor the 
vital signs, perceived exertion, and possible cardiac ischemias and arrhythmias, depen-
ding on the phase of cardiac rehabilitation. With these measures, the numbers of fatal and 
nonfatal cardiac events indicate that exercise-based cardiac rehabilitation is considered 
safe, provided the relative and absolute indications and contraindications to the practice of 
physical exercise in post-AMI patients are followed.

Keywords: Exercise; Rehabilitation; Myocardial infarction.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182803336-41

INTRODUÇÃO
Há aproximadamente cinco décadas os pacientes que 

se recuperavam de um evento de infarto agudo do miocárdio 
(IAM) eram orientados a manter repouso no leito, objetivando 
melhor cicatrização do miocárdio.1 No entanto, após a alta 
hospitalar, eram observados redução da função cardíaca, 
perda de massa muscular esquelética, prejuízo da capacidade 

funcional, além de aumento de sintomas de ansiedade e 
depressão nesses indivíduos. Assim, a partir da década de 
60 vários estudos demonstraram o efeito do exercício físico 
precoce em pacientes que sofreram IAM e, então, foi insti-
tuída a reabilitação cardíaca baseada em exercícios físicos 
com o objetivo de evitar tais efeitos deletérios do repouso 
prolongado no leito.2
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A realização do exercício físico como parte integrante 
da reabilitação cardíaca é extremamente relevante para a 
evolução clínica dos pacientes após IAM. Várias são as 
diretrizes de reabilitação cardíaca ou de tratamento do IAM 
que preconizam a realização de exercício físico após alta 
hospitalar,3-16 uma vez que é observada melhora na morbi-
dade e redução na probabilidade de morte de pacientes que 
realizam o programa de treinamento físico.17,18

Atualmente, os beneficios com o programa de treinamento 
físico são indiscutiveis em longo prazo, tais como proteção 
cardiovascular e melhora do prognóstico. Entretanto, as 
sessões de exercício físico aumentam o risco de eventos 
cardiovasculares de forma aguda. Ainda, o aumento no risco 
de eventos adversos cardiovasculares parece ser diretamente 
relacionado à intensidade do exercício físico proposto. Porém, 
ao passo que o indivíduo insere a prática de exercício físico 
em sua rotina, o risco relativo de eventos cardiovasculares 
durante o exercício físico diminui consideravelmente.19 

Diante desse cenário, torna-se relevante considerar a fisiopa-
tologia do IAM e os princípios do treinamento físico visando mini-
mizar os riscos e potencializar os benefícios, e assim, promover 
uma prática assistencial adequada e segura à esses indivíduos. 

FISIOLOGIA CLÍNICA DO EXERCÍCIO FÍSI-
CO E RISCO CARDIOVASCULAR

A doença aterosclerótica está associada a mais de 80% 
dos casos de morte súbita de origem cardíaca, relacionados 
ao exercício físico, em pessoas com mais de 35 anos de idade, 
e mais de 95% dos casos naqueles com idade superior a 40 
anos.19 Assim, a prática de exercício físico após IAM deve ser 
realizada com segurança e entender os fatores que contribuem 
para o risco cardiovascular induzido pelo exercício físico durante 
e após sua prática é de fundamental importância.

Durante o exercício físico, dependendo de alguns fatores, 
como intensidade, duração e temperatura local, podemos 
observar desequilíbrio de sódio ou potássio, que associado 
ao aumento das catecolaminas circulantes podem ocasionar 
aumento da irritabilidade miocárdica.20 

Sabidamente, pacientes com síndrome coronária aguda, 
seguido ou não de IAM, apresentam aumento de marcadores 
inflamatórios. Moreira et al.21 demonstraram em pacientes com 
síndrome coronária aguda aumento de marcadores inflamatórios, 
como proteína C reativa ultrassensível, interleucina 6 e a lipopro-
teína associada à fosfolipase A2 na fase aguda da síndrome. 

Além disso, durante o exercício físico, o aumento da 
atividade pró-trombótica e de fatores inflamatórios podem 
instabilizar placas ateroscleróticas remanescentes, levando à 
diminuição da perfusão coronariana e à isquemia miocárdica. 
Além do prejuízo da isquemia nos miócitos cardíacos, a 
condução elétrica cardíaca também pode estar prejudicada, 
acarretando alterações tanto de despolarização quanto de 
repolarização que, associadas à alteração na velocidade de 
condução, podem aumentar a atividade ectópica ventricular e 
cursar para arritmias cardíacas mais significativas e severas.20

Durante o exercício físico também é conhecido o aumento 
na atividade nervosa simpática e diminuição da atividade 
parassimpática (vagal). Assim, observa-se aumento da 
frequência cárdica e da pressão arterial, culminando no 
aumento do consumo de oxigênio do miocárdio. Em pacientes 
com doença arterial coronariana (DAC) esse cenário pode 

levar ao aumento da isquemia miocárdica, podendo reforçar 
a alteração na despolarização e repolarização, bem como 
alterar a velocidade de condução elétrica cardíaca, resultando 
em aumento da atividade ectópica ventricular.20 De fato, já foi 
demonstrado que,  mesmo após aproximadamente 30 dias do 
IAM, os pacientes apresentam níveis aumentados de atividade 
nervosa simpática muscular (ANSM) tanto em repouso quanto 
durante o exercício físico isométrico de preensão de mãos em 
comparação a indivíduos saudáveis. Ainda durante o exercício 
fisico, esses pacientes também não apresentavam resposta 
vasodilatodora muscular esperada.22  Tal resultado pode estar 
associado ao aumento da ANSM, à disfunção endotelial ou 
a ambos os fatores. Juntos, esses fatores podem explicar, 
pelo menos em parte, a menor tolerância ao exercício físico 
e ao pior prognóstico desses pacientes.

O período de recuperação pós exercício físico é considerado 
um momento de extrema importância visto as alterações 
hemodinâmicas e autonômicas nele observadas. Tradicio-
nalmente, é recomendada a realização da chamada volta à 
calma, resfriamento ou cool down após a sessão de exercício 
físico. Isso porque, em caso de cessação abrupta do exercício 
físico, pode ocorrer diminuição do retorno venoso devido a 
falta da contração muscular que, sabidamente, auxilia no 
bombeamento do sangue da musculatura de volta ao coração, 
chamado “Coração Periférico”. Associada à falta de contração 
muscular, a vasodilatação arterial excessiva da musculatura 
ativa também pode contribuir para a diminuição do retorno ve-
noso, o que levaria à diminuição do débito cardíaco, diminuição 
da pressão arterial, diminuição da perfusão coronariana e, por 
fim, caracterizar a isquemia miocárdica.20

Considerando a fisiologia do exercício apresentada e a 
fisiopatologia da DAC é de extrema importância a segurança 
na prescrição e supervisão do exercício físico, principalmen-
te em pacientes pós IAM. Nesse sentido, diversas são as 
diretrizes, em todo o mundo, que determinam o início da 
reabilitação cardíaca por meio da execução de exercício físico 
após o IAM. A seguir, abordaremos as principais diretrizes 
sobre reabilitação cardíaca com exercícios físicos após IAM. 

REABILITAÇÃO CARDÍACA BASEADA EM 
EXERCÍCIOS FÍSICOS PÓS-IAM

A reabilitação cardíaca, que inclui exercícios físicos, é defini-
da pela Organização Mundial de Saúde como ação contínua de 
desenvolvimento e manutenção de mecanismos próprios para 
garantir ao paciente as melhores condições físicas, mentais e 
sociais a fim de permitir seu retorno e/ou manutenção de suas 
atividades sociais e laborais de forma independente.3 A reabi-
litação cardíaca é multidisciplinar e apresenta como objetivos 
aumentar a aderência aos cuidados com a saúde e promover 
adaptação a hábitos de vida saudáveis.4 As principais diretrizes 
nacionais e internacionais de tratamento de pacientes que 
sofreram IAM ou pós-revascularização do miocárdio indicam 
a reabilitação cardíaca baseada em exercícios físicos como es-
tratégia para aumentar a capacidade funcional, aliviar sintomas 
isquêmicos, promover retorno às atividades sociais e laborais 
e, principalmente, reduzir a mortalidade cardiovascular.3-11 

Recente revisão sistemática com metanálise incluindo 63 
ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) com 
amostra de 14.486 participantes, predominantemente pós-IAM 
e pós-revascularização, apontou que o exercício físico reduziu 
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a mortalidade cardiovascular (razão de risco - RR 0,75; intervalo 
de confiança 95% - IC95% 0,64 – 0,86) e reduziu o risco de 
readmissão hospitalar (RR 0,82; IC95% 0,70 – 0,96).17  

Um dos possíveis mecanismos para melhora do prog-
nóstico desses pacientes após realização de reabilitação 
cardíaca pode ser a normalização da ANSM e normalização da 
sensibilidade barorreflexa.23 Sabe-se que o aumento da ANSM 
está envolvido com pior prognóstico, pelo menos em pacientes 
com insuficiência cardíaca.24 Adicionalmente, a diminuição 
da sensibilidade barorreflexa presente nos pacientes após 
IAM também está associado ao pior prognóstico.25 Por outro 
lado, foi demonstrado que a execução de treinamento físico 
aeróbio durante seis meses em pacientes após IAM diminuiu e 
normalizou a ANSM, assim como aumentou e normalizou a sen-
sibilidade barorreflexa. Tais alterações não foram observadas 
nos pacientes com IAM que ficaram sedentários pelo mesmo 
período do estudo.23 Assim, os autores propõem a realização do 
treinamento físico como recurso não farmacológico importante 
para o tratamento a longo prazo desses pacientes, capaz de 
influenciar positivamente na fisiopatologia do IAM. 

Outro ponto a ser considerado é a relação custo-efetivi-
dade da reabilitação cardíaca baseada em exercícios físicos. 
Nesse sentido, Anderson et al.17 realizaram uma revisão 
sistemática com metanálise de 4 ECCR´s que avaliaram o 
impacto econômico do exercício físico. Ficou demonstrado 
que a reabilitação cardíaca baseada em exercícios é poten-
cialmente custo-efetiva para o aumento da qualidade de vida 
ajustada aos anos de análise do estudo. 

Apesar da indicação do exercício físico pós-IAM pelas princi-
pais sociedades de cardiologia do mundo, estima-se que apenas 
5-30% dos pacientes elegíveis participem de um programa de 
reabilitação cardíaca, desconsideradas as taxas de adesão a 
esse tipo de tratamento não-farmacológico.8 Assim, as diretrizes 
indicam que a integração com a atenção primária em saúde, 
promovendo prática de atividade física em comunidade e em 
casa, considerando a idade, nível de atividade física pré-IAM e 
limitações físicas, além da indicação de centros especializados, 
seja relevante para o aumento do número de pacientes envolvidos 
no programa de reabilitação após a alta hospitalar.8-11

EXERCÍCIO FÍSICO PÓS-IAM E/OU PÓS-
-REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO

Estratificação de risco
Após a alta hospitalar por IAM ou para revascularização do 

miocárdio, as diretrizes indicam com forte grau de evidência que 
os pacientes devem ser encorajados a praticar exercício físico 
regular como forma de prevenção secundária. Para isso, as 
diretrizes de reabilitação cardíaca brasileira e sul-americana,4,8 
assim como as sociedades europeia e americana de cardio-
logia preconizam a estratificação de risco cardiovascular por 
meio de anamnese e de teste de esforço físico (Tabela 1).5-7,9-11 
Inicialmente, deve-se conhecer a história clínica do paciente, 
a presença de fatores de risco cardiovascular, de sintomas 
isquêmicos e de alterações osteomioarticulares que possam 
limitar a prática de exercício físico. Além disso, idealmente 
deve ser realizado teste de esforço físico por meio de teste 
ergométrico ou teste cardiopulmonar de exercício físico para 
identificação do desencadeamento de isquemia miocárdica 
induzida pelo esforço e do conhecimento da função ventricular, 

assim como da presença de arritmias cardíacas e de distúrbios 
de condução elétrica cardíaca. Com esses testes, ainda, 
é possível a determinação da frequência cardíaca (FC) e, 
pela avaliação dos gases expirados (teste cardiopulmonar 
de exercício), a determinação do consumo de oxigênio (VO2) 
e limiares ventilatórios para prescrição do treinamento físico. 

As diretrizes indicam que o teste de esforço físico deve ser 
realizado com objetivo de guiar o prognóstico e a prescrição do 
treinamento físico. Dessa forma, evidências orientam que o teste 
ergométrico, por exemplo, deve ser realizado precocemente 
na alta hospitalar e por meio de protocolos especiais de baixa 
intensidade e gasto energético.4,5,8,12 A Diretriz Sul-Americana de 
Reabilitação Cardiovascular, de maneira mais específica, aponta 
que o teste de esforço pode ser realizado após alta hospitalar 
e nas primeiras 4-7 semanas de treinamento físico para ajuste 
da prescrição. Após a estratificação de risco, indica-se para 
pacientes classificados como baixo risco reavaliações anuais 
e, para pacientes classificados como moderado e alto risco, 
reavaliações semestrais e/ou com surgimento de sintomas.4,8,13

Antes do início do treinamento físico, orienta-se a ava-
liação da capacidade funcional do paciente pelo Teste de 
Caminhada de 6 Minutos, para conhecimento do estado atual 
do paciente e como forma de mensuração periódica dentro 
do programa de reabilitação.8

Exercício físico pós-alta hospitalar ou Fase 2
Após estratificação de risco, as principais diretrizes de trata-

mento para IAM e pós-revascularização preconizam o exercício 

Tabela 1. Estratificação de risco cardíaco.14

Baixo risco
Sem disfunção significativa do ventrículo esquerdo (fração de 
ejeção > 50%)
Sem arritmias complexas em repouso ou induzidas pelo exercício
IAM; cirurgia de revascularização miocárdica; angioplastia 
coronária transluminal percutânea (não complicados)
Ausência de insuficiência cardíaca congestiva ou sinais/sintomas 
de isquemia pós-evento
Assintomático, incluindo ausência de angina com o esforço ou 
no período de recuperação
Capacidade funcional = ou > 7 METs (em teste ergométrico)
Moderado risco
Disfunção ventricular esquerda moderada (fração de ejeção entre 
40-49%)
Sinais/sintomas, incluindo angina em níveis moderados de exercício 
(5-6,9 METs) ou no período de recuperação
Alto risco
Disfunção ventricular esquerda grave (fração de ejeção < 40%)
Sobreviventes de parada cardíaca ou morte súbita
Arritmias ventriculares complexas em repouso e/ou durante o 
exercício
IAM ou cirurgia cardíaca complicadas com choque cardiogênico; 
insuficiência cardíaca 
Sinais/sintomas de isquemia miocárdica pós-procedimento
Hemodinâmica anormal com o exercício (especialmente queda 
da PAS ou incompetência cronotrópica)
Capacidade funcional < 5 METs
Sinais/sintomas de angina em baixo nível de exercício (< 5 METs) 
ou na recuperação
Infradesnível de segmento ST isquêmico durante exercício (> 2 mm)

IAM: infarto agudo do miocárdio; MET: unidade/equivalente metabólico; PAS: pressão arterial 
sistólica. Estratificação de risco cardíaco segundo: American Association of Cardiovascular 
and Pulmonary Rehabilitation – AACVPR14.
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aeróbico como principal abordagem não farmacológica.4-11 A 
American Heart Association (AHA) estipulou que o exercício físico 
supervisionado deve ser iniciado na alta hospitalar ou até que 
seja marcada a primeira consulta médica de retorno, ou seja, 
entre um e dois semanas.5 Considera-se que entre dois a três 
meses após a alta hospitalar a reabilitação cardíaca seja no-
meada como Fase 2 ou fase de convalescença.4 Nesse período, 
recomenda-se que todos os sintomas que surgirem durante e/
ou após a realização do exercício físico sejam reportados ao 
médico responsável.5 De modo geral, na Fase 2 da reabilitação 
cardíaca prescreve-se a realização de exercícios físicos aeró-
bicos de baixa a moderada intensidade, sem impacto físico 
nas primeiras semanas, com duração mínima de 30 minutos e 
com frequência de pelo menos três vezes/semana. No entanto, 
idealmente, a prática de exercício físico deveria ser de 30-60 
minutos, sete dias/ semana e em moderada intensidade.4-9 
Além disso, sabendo-se que a maioria dos pacientes pós-IAM 
são sedentários e descondicionados fisicamente, iniciar os 
exercícios físicos aeróbicos com duração de 10 minutos, com 
progressão gradual da duração, parece suficiente, a fim de 
evitar lesões musculares, fadiga e overtraining.14 

As Diretrizes Sul-Americana de Reabilitação Cardiovascu-
lar preconizam que o exercício aeróbico seja realizado com 
intensidade entre 60-80% da FC máxima atingida no teste 
ergométrico ou 50-70% da FC de reserva:8

FCtreinamento = [((FCmáx-FCrep) x Intensidade) + FCrep]

Por outro lado, a AHA orienta a prescrição do exercício 
aeróbico de moderada intensidade entre 60-75% da FC máxima 
atingida no teste de esforço físico.6 Caso tenha sido realizado 
o teste cardiopulmonar, a intensidade não deve ultrapassar 
o limiar anaeróbico.8 Ainda, a prescrição do exercício físico 
aeróbico não deve ultrapassar o limiar isquêmico apresentado 
em teste de esforço físico, sendo recomendado que a intensi-
dade seja prescrita em 10 bpm abaixo do limiar isquêmico.15 
É recomendando que nas primeiras sessões a intensidade do 
exercício seja prescrita nos limites inferiores, para progressivo 
incremento da intensidade em semanas posteriores ou de 
acordo com a adaptação do paciente. Outra maneira de avaliar 
a intensidade do exercício físico é pela escala subjetiva de 
esforço, a Escada de Borg. Por essa escala, que é graduada 
de seis até 20, é possível estratificar o exercício em leve (<12), 
moderado (entre 12 e 14) e forte (>14).8 Adicionalmente, a 
Sociedade Cardíaca da Austrália e Nova Zelandia orienta que 
o exercício físico leve a moderado pode ser monitorizado pela 
capacidade de o indivíduo conversar a despeito do aumento 
da frequência respiratória durante o exercício físico.9 Além do 
exercício aeróbico estruturado, orienta-se o aumento do nível 
de atividade física, com a prática de caminhadas e realização 
de atividades domésticas.5

De acordo com as diretrizes da sociedade europeia para 
prevenção cardiovascular primária, em população saudável 
é possível substituir o exercício aeróbico contínuo de mode-
rada intensidade  por exercício de alta/vigorosa intensidade. 
Nesse caso, o exercício aeróbico é prescrito em intensidades 
superiores a 80% da FC máxima atingida em teste de esforço 
físico, durante 15 minutos/sessão, cinco vezes/semana, 
totalizando volume mínimo de 75 minutos/semana. Ainda 
no contexto de prevenção primária, o treinamento físico 
intervalado de alta intensidade não tem sido recomendado até 

que estudos de segurança e eficácia estejam disponíveis.14 
Especificamente após o IAM, até o momento nenhuma diretriz 
orienta a utilização de exercícios físicos de alta intensidade 
para prevenção secundária e melhora de desfechos clínicos, 
embora recentes estudos tenham mostrado efeitos positivos 
dessa modalidade de treinamento.26,27

Além do exercício aeróbico, todas as diretrizes preconizam 
o exercício resistido complementarmente. Segundo a AHA,6 
após o IAM o treinamento resistido deve ser considerado e 
iniciado entre dois e quatro semanas após o início do exercício 
aeróbico. De acordo com a Diretriz Brasileira de Reabilitação 
Cardíaca, o componente isométrico do exercício resistido 
aumenta a pressão arterial (PA), sobretudo a diastólica (PAD). 
Com o aumento da PAD, observa-se aumento da perfusão 
coronariana e redução do processo isquêmico. Além disso, 
o treinamento resistido melhora o trofismo, a massa e a 
capacidade oxidativa do músculo esquelético, aumentando, 
por conseguinte, o consumo de oxigênio.4 As sociedades eu-
ropéia e americana de cardiologia indicam o exercício resistido 
por pelo menos duas vezes/semana pós-IAM.5,7 Na fase 2 
da reabilitação cardíaca, os exercícios resistidos devem ser 
iniciados com carga leve e progressão gradual, objetivando 
familiarização e realização dos exercícios em postura correta. O 
treinamento resistido deve ser realizado de 2-3 vezes/semana, 
de 6-15 repetições por grupo muscular envolvido e intervalos 
de 30 segundos a um minuto entre os exercícios.8 

Os exercícios de flexibilidade também devem fazer parte do 
programa de reabilitação cardíaca. Após o IAM, orienta-se que 
os exercícios de flexibilidade sejam iniciados de maneira leve, 
com aumento progressivo da intensidade, sem desconfortos e 
realizados no começo e, principalmente, no final da sessão.8

Durante a Fase 2 da reabilitação cardíaca, considerando 
a gravidade do evento cardíaco e a estratificação de risco, 
é recomendada a monitorização do paciente durante toda 
a sessão de exercício físico, com mensurações de FC, PA, 
saturação de oxigênio, percepção subjetiva de esforço e, em 
casos de pacientes com arritmias cardíacas, monitorização 
eletrocardiográfica.4,8,15

Exercício físico na Fase 3
Normalmente, após três meses de exercício físico na Fase 

2 da reabilitação cardíaca, o paciente encontra-se apto para 
realização do exercício físico na fase 3. Para isso, os pacientes 
devem estar assintomáticos, sem sinais de isquemia miocárdi-
ca  e sem sinais de disfunção ventricular esquerda.4,8,15 Caso o 
paciente tenha sofrido algum evento cardíaco e não tenha sido 
encaminhado imediatamente após a alta hospitalar para algum 
programa de exercício físico, dentro de um ano, considera-se 
que o paciente iniciará o exercício físico na fase 3.4,5

Nesse momento, recomenda-se a realização de novo 
teste de esforço físico, por meio de protocolos de maior 
intensidade e gasto energético, para conhecimento do risco 
cardíaco relacionado ao exercício físico e de parâmetros que 
auxiliarão a prescrição do treinamento físico.4,8,15

Novamente, as sociedades de cardiologia americana, 
europeia e sul-americana orientam que o exercício físico 
aeróbico seja realizado pelo menos de 3-5 vezes/semana, 
com duração entre 30 e 60 minutos e intensidade moderada 
(50-80% da FC de reserva ou 70-90% da FC máxima atingida 
no teste de esforço ou Borg entre 12-14).4-6 Assim como na 
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Fase 2, a intensidade do exercício físico aeróbico deve ser 
prescrita 10 bpm abaixo do limiar isquêmico.15 Recomenda-se 
monitorização eletrocardiográfica nas primeiras seis-12 ses-
sões são para conhecimento da relação entre intensidade do 
exercício físico e desencadeamento de arritmias cardíacas.8

O exercício físico resistido deve ser instituído nessa fase 
com cargas progressivas suficientes para causar fadiga nas 
três últimas repetições sem, no entanto, causar falha do 
movimento. O exercício resistido deve ser prescrito por, pelo 
menos, três vezes/semana, entre 8-15 repetições por grupa-
mento muscular. Uma possível alternativa para o exercício 
resistido é o método Pilates, que além de ser caracterizado 
por exercício resistido, também alia exercícios de flexibilidade 
e exercícios respiratórios. Os exercícios de flexibilidade, 
assim como na Fase 2, podem ser realizados no início e, 
principalmente, ao final da sessão de exercício físico. Entre 
as alternativas para essa modalidade de exercício estão a 
Ioga e o Tai Chi Chuan. Indivíduos idosos também podem 
se beneficiar com exercícios neuromotores, objetivando 
a melhora do equilíbrio e coordenação motora, embora a 
prescrição para esses exercícios seja desconhecida.8

A Fase 3 da reabilitação cardíaca dura entre três e 12 meses 
e, após esse momento, o paciente participará da Fase 4 da 
reabilitação cardíaca, que é a fase de manutenção. Nesse 
momento, o indivíduo realizará a atividade física de maneira 
não-supervisionada, sendo o exercício prescrito com inten-
sidade limitada pela capacidade funcional útil. Na Fase 4, o 
indivíduo deve ter conhecimento sobre a doença, deve ter a 
PA e FC controlados em repouso e durante teste de esforço 
físico, e deve ser capaz de monitorizar a sessão de exercício 
físico.4  Para que nessa fase o paciente possa seguir de forma 
independente e efetiva, é fundamental que nas fases prévias 
a educação em saude seja um objetivo constante. 

A sessão de exercício físico na Fase 2, Fase 3 e Fase 4 
deve  ser composta por momentos de aquecimento, exercício 
aeróbico e de resistência muscular localizada e desaqueci-
mento/relaxamento/volta à calma.4,8,15  

Segurança e contraindicações
Os pacientes inseridos em programa de reabilitação 

cardíaca baseada em exercícios apresentam risco de de-
senvolverem arritmias, IAM e parada cardiorrespiratória. No 
entanto, de acordo com Sociedade de Cardiologia da Austrália 
e Nova Zelândia, o risco de um paciente desenvolver algum 
evento cardíaco não fatal e fatal é de 1:115.000 e 1:75.000 pa-
cientes/hora de exercício físico, respectivamente.9 De acordo 
com a Diretriz Sul-Americana, esses dados são semelhantes. 
Estima-se que a incidência de eventos cardíacos, de IAM e 
de mortalidade durante o exercício físico seja de 1:112.000, 
1:300.000 e 1:790.000 pacientes/hora, respectivamente.8

Uma das possíveis maneiras de tornar o exercício físico 
seguro para pacientes que sofreram IAM ou foram revascu-
larizados é realizar correta avaliação inicial, estratificação 
de risco e monitorização adequada durante as sessões. 
Adicionalmente, visando maior segurança durante a ses-
são de exercício físico, é sugerida a presença de médico 
especialista ou equipe treinada para adequado manejo de 
possíveis complicações de emergência. Assim, a equipe 
envolvida no processo de reabilitação deve ser treinada e 
atualizada em técnicas de suporte básico de vida, como 

ressuscitação cardiopulmonar manual e/ou manuseio de 
desfibrilador automático externo.

Além disso, existem contraindicações relativas e absolutas 
para a prática de exercício físico nessa população (Tabela 2). 
Assim, o programa de reabilitação cardíaca baseado em 
exercícios é considerado seguro pelas principais sociedades 
de cardiologia mundiais.4-11

Tabela 2. Contraindicações absolutas para a prática de exercício 
físico em programas de reabilitação cardiovascular.

Infarto agudo do miocárdio muito recente (< 72 horas)
Angina instável (< 72 horas da estabilização)
Valvopatias graves sintomáticas com indicação cirúrgica 
Hipertensão arterial descontrolada (PAS>190 mmHg e/ou 
PAD>120 mmHg)
Insuficiência cardíaca descompensada
Arritmias ventriculares graves
Suspeita de lesão de tronco de coronária esquerda (instável/grave)
Endocardite infecciosa; miocardite; pericardite
Cardiopatias congênitas severas sintomáticas
Tromboembolismo pulmonar e tromboflebite aguda
Dissecção da aorta (tipo A ou tipo B na fase aguda)
Obstrução severa sintomática do trato de saída do ventrículo 
esquerdo com baixo débito esforço-induzido
Diabetes mellitus descontrolada
Quadro infeccioso sistêmico agudo

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Contraindicações absolutas 
para prática do exercício físico em programa de reabilitação cardiovascular extra-hospitalar 
(Fases 2,3 e 4) segundo: Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular.8

Situações especiais
Em pacientes revascularizados, atenção especial deve 

ser dada aos exercícios, pois em fase inicial, comumente é 
observada cicatriz cirúrgica em tórax e membros inferiores.16

O retorno às atividades esportivas dependerá da ava-
liação clínica e de exames complementares, assim como 
da estratificação de risco. Para os pacientes de baixo risco, 
esportes competitivos leves e de baixa intensidade, como 
bocha e golfe, podem ser liberados após alta hospitalar. 
Para os pacientes de moderado risco e alto risco, esportes 
competitivos devem ser evitados inicialmente.16

O retorno às atividades laborais é forte indicador de recu-
peração da saúde, indicando que a licença médica prolongada 
não é benéfica.11 A decisão para o retorno profissional é basea-
da na função ventricular, no procedimento de revascularização 
realizado e nas características do trabalho. Dessa forma, após 
a alta hospitalar, mesmo pacientes com disfunção ventricular 
moderada e isquemia leve no teste de esforço podem retor-
nar aos trabalhos de escritório por, no máximo, oito horas, 
uma vez que permanecerá a maior parte do tempo sentado 
e estático. Os pacientes com disfunção ventricular severa e/
ou com isquemia miocárdica moderada podem retornar às 
atividades laborais de escritório desde que sua capacidade de 
exercício seja maior que 5 METs sem presença de sintomas. 
Caso contrário, não devem retornar às atividades profissionais. 
Por outro lado, pacientes que ocupem postos de trabalho 
que exigem atividades manuais ou atividade física moderada 
não devem exceder 50% da capacidade funcional máxima e 
devem trabalhar por, no máximo, quatro horas no 1º mês, com 
incrementos mensais de duas horas, conforme tolerância.8 

A atividade sexual pode ser retomada precocemente, desde 
que ajustada à capacidade de realização de exercício físico.11
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Para pacientes com IAM compensado e em revasculari-
zados, a condição clínica e a ansiedade devem ser avaliadas 
para liberação para viagens. Pacientes com fração de ejeção 
> 40% o risco é baixo e viajar é seguro após o terceiro dia de 
alta hospitalar. Em contrapartida, pacientes revascularizados, 
com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção <40%, com 
isquemia residual e arritmias cardíacas devem ser aconselha-
dos a adiarem as viagens até adequada estabilidade clínica.11

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A integração dos conhecimentos acerca da fisiopatologia 

do infarto do miocárdio, da fisiologia do exercício físico, da 

estratificação de risco, das contraindicações relativas e absolu-
tas ao exercício físico, e a adequada prescrição e monitorização 
do exercício físico baseado nas diversas diretrizes de reabilita-
ção cardíaca podem evitar e/ou minimizar os riscos de eventos 
indesejados. Seguindo esses preceitos uma prática assistencial 
adequada e segura será realizada promovendo melhora no 
prognóstico e na qualidade de vida desses indivíduos.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA EM EMERGÊNCIA. 
VISÃO DO FISIOTERAPEUTA: FISIOLOGIA AOS 

EFEITOS DA VENTILAÇÃO MECÂNICA

HEMODYNAMIC MONITORING IN EMERGENCY. THE PHYSIOTHERAPIST’S PERSPECTIVE: 
PHYSIOLOGY FOR THE EFFECTS OF MECHANICAL VENTILATION

RESUMO
Em diversas situações de emergência cardiológica, a tomada de decisão rápida a 

beira leito deve estar bem fundamentada para melhor eficácia terapêutica e baseada no 
conhecimento fisiológico e fisiopatológico da disfunção cardíaca que associada com a 
adequada monitorização hemodinâmica do paciente possibilitam indicar ou contraindicar 
o uso da ventilação mecânica invasiva e não-invasiva. Portanto, o presente artigo de 
opinião reitera alguns aspectos hemodinâmicos a serem lembrados e aplicados no dia 
a dia do fisioterapeuta.

Descritores: Emergência; Monitorização hemodinâmica; Ventilação mecânica.

ABSTRACT
In various cardiac emergency situations, rapid decision-making at the patient’s bedside 

should be well-founded, to ensure better therapeutic efficacy that is based on a physiological 
and pathophysiological knowledge of the cardiac dysfunction and adequate hemodynamic 
monitoring of the patient, enabling the indication or non-indication of invasive/non-invasive 
mechanical ventilation. This opinion article therefore reiterates some hemodynamic aspects 
to be remembered and applied in the physical therapist’s daily routine.

Keywords: Emergency; Hemodynamics monitoring; Mechanical ventilation.
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INTRODUÇÃO
Desde a execução de simples atividades como uma 

sessão de exercícios físicos, até o manejo do paciente em 
estado crítico, a monitorização hemodinâmica é imprescindível, 
principalmente quando se trata de indivíduos em emergências 
cardiovasculares.1 Os casos de infarto agudo do miocárdio 
com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST), que 
cursam com edema agudo de pulmão e choque cardiogê-
nico devem ser reconhecidos e diferenciados dos casos de 
infartos de ventrículo direito de forma precoce e eficiente, com 
intuito de indicar o uso da ventilação mecânica invasiva ou não 
invasiva e ajustar apropriadamente os parâmetros ventilatórios 
considerando as repercussões hemodinâmicas implicadas.2 

O entendimento dessas repercussões hemodinâmicas 
são atualmente possíveis pois em 1870, um médico alemão, 
Adolf Eugen Fick, mediu pela primeira vez o débito cardíaco 
(DC) e formulou a Lei de Fick, que de forma resumida, define a 
íntima relação entre os tecidos e os sistemas cardiovascular e 
respiratório, quando afirmou que o DC é a razão entre o consumo 
de oxigênio e a diferença arteriovenosa de oxigênio dos 
tecidos, fundamentando diversas alterações fisiopatológicas 
em inúmeras situações clínicas, que são ainda motivo de 
estudo e pesquisa.1,2

Quando analisou a circulação sanguínea, Guyton observou 
em 1955, que o DC e a pressão venosa central (PVC) são 
influenciadas por fatores como descreveu a seguir: “quando 
ocorre alteração hemodinâmica do sistema circulatório, não 
se pode prever o que acontecerá com o DC, a menos que 
considere-se tanto o efeito da mudança na capacidade do 
coração de bombear o sangue (função cardíaca), quanto à 
tendência do sangue para regressar aos vasos sanguíneos 
(retorno venoso - RV )”.3,4 Sendo assim, é possível esquema-
tizar graficamente os fatores determinantes do retorno venoso 
(volume sanguíneo, complacência venosa, resistência venosa 
e a pressão do átrio direito) e da função cardíaca (pré-carga, 
contratilidade e frequência cardíaca).

Confirmando sua estreita relação como mostrado na 
Figura 1 no qual foram plotadas ambas as curvas do re-
torno venoso e débito cardíaco em função da pressão do 
átrio direito (PAD).1,4,5 Evidenciamos que a medida que a 
PAD reduz, permite maior retorno do sangue ao coração, 
e assim ocorre aumento da performance ventricular e me-
lhora do débito cardíaco pelo mecanismo de Frank-Starling 
(Pontos a  b  c), de forma que após reposição volêmica 
com fluidos (deslocamento para o ponto d) há ainda aumento 
adicional do débito cardíaco.
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Ao aplicar alguns conceitos fisiológicos ao paciente em 
estado de emergência, por exemplo, a queda da pressão 
arterial (PA) sem alterações no DC indica redução da resis-
tência vascular sistêmica (RVS) como fator desencadeante e 
neste caso o uso farmacológico de drogas vasoconstritoras, 
como a noradrenalina, podem ser aplicadas. Porém se a 
queda da PA é acompanhada de redução do DC, devemos 
saber se isto ocorreu em função de falha cardíaca ou redução 
do retorno venoso, sendo facilmente identificado ao obser-
var a PVC.6 Se tanto o DC quanto a PVC reduziram, então 
se deve a diminuição do retorno venoso, quadro revertido 
com a adequada reposição volêmica, caso contrário, o fator 
desencadeante é de causa cardíaca, e o uso de drogas 
inotrópicas pode estar indicado.7

Outra forma de utilizar os conceitos básicos da fisiologia à 
beira leito é analisar as repercussões respiratórias no sistema 
cardiovascular. A inspiração exerce efeito direto sobre as veias 
cava superior e inferior, e quanto menor o volume de preen-
chimento (ou seja, menor retorno venoso), maior a influência 
das pressões respiratórias negativas ou positivas sobre o 
seu conteúdo, que resulta em grande variabilidade no seu 
diâmetro durante o ciclo respiratório.8 Essa variabilidade mostra 
a situação dos pacientes em relação a curva de Frank-Star-
ling (enchimento ótimo dos ventrículos gera amplificação da 
capacidade de contração e bombeamento do sangue), e, 
especificamente, para determinar se o paciente está na porção 
ascendente da curva, onde um aumento induzido na pré-carga 
resulta em aumento de volume sistólico e o DC. 

Essas repercussões advindas do sistema respiratório 
são exemplificadas na prática clínica do fisioterapeuta, por 
exemplo, em pacientes sob ventilação mecânica, com altas 
pressões positivas intratorácicas provocadas pelo volume 
corrente e/ou pressão positiva expiratória final (PEEP), e 
resulta em diminuição do enchimento e ejeção de ventrículo 
direito (VD), principalmente naqueles com insuficiência.8,9 
Por conseguinte, a redução no débito do VD na inspiração 
reduz a pré-carga, o volume sistólico e o débito do ventrículo 
esquerdo (VE) na expiração, causando oscilações na curva da 
pressão arterial (pressão arterial invasiva - PAI) que podemos 
chamar de variação da pressão de pulso (ΔPP) (Figura 2). 
Essa análise advém de um recurso não invasivo, observa-
cional, e capaz de prever quais pacientes terão maiores 
repercussões negativas da ventilação mecânica, ferramenta 

que devia ser mais explorada pelo fisioterapeuta a beira do 
leito. No entanto, para tal, algumas condições precisam ser 
satisfeitas: 1) os pacientes devem estar em ventilação mecâ-
nica invasiva; 2) sedados e paralisados; 3) volume corrente 
de 8 mL/Kg; 4) ausência de arritmias e doença valvar; 4) 
monitor que permita visualizar os traçados do pulso arterial 
e da ventilação mecânica ou respiratória numa mesma tela.10

Considerando esta revisão hemodinâmica e suas 
implicações práticas, bem como os recursos a beira leito para 
avaliação cardiovascular em situações de emergência, como 
aplicar a ventilação mecânica em pacientes com insuficiência 
respiratória relacionados à disfunção aguda dos ventrículos?

Os casos de insuficiência respiratória relacionados à falha 
do VE com consequente edema pulmonar cardiogênico são 
causados por aumento do volume diastólico final, já que a 
bomba cardíaca ventricular prejudicada, ejeta menor volume 
para circulação sistêmica, assim aumentando o conteúdo 
residual de sangue na câmara esquerda, gerando efeito 
acumulativo retrógrado e repercutindo na circulação pulmonar 
com extravasamento alveolar.11

A aplicação da pressão positiva nesses casos tem papel 
benéfico, pois diminui a pós-carga ao reduzir a pressão trans-
mural (gradiente de pressão gerado durante a sístole menos 
a pressão em torno da cavidade, ou seja, há diminuição da 
diferença de pressão entre os lados internos e externos do 
coração), aumenta a fração de ejeção e o débito cardíaco, 
facilitando o fluxo anterógrado e assim diminuindo o edema 
pulmonar. Essas repercussões sobre o ventrículo dependem 
do estado funcional, do nível de pressão intratorácica, das 
pressões transmurais e também da pré-carga. Portanto, 
existem evidências robustas que o efeito mecânico da pressão 
positiva no débito cardíaco é capaz de controlar a insuficiência 
respiratória aguda, além de melhorar a função do VE.12,13

Já os efeitos da pressão positiva e da PEEP na função 
do VD, resultam da combinação da diminuição do retorno 
venoso e aumento da resistência vascular pulmonar. Então, 
nos casos de insuficiência respiratória associada a falência 
do ventrículo direito/infarto de VD muita atenção deve ser 
dada a volemia e os níveis de pressão atribuídas. A ventilação 
mecânica com o uso de altas pressões proporciona aumento 

Figura 1. Análise gráfica do Guyton da regulação do débito cardíaco/
retorno venoso  e a correlação com a pressão de átrio direito (PAD).

Figura 2. Monitorização do delta PP (DPP). A Paciente apresenta 
inicialmente DPP de 38,8 associado a hipotensão arterial (pressão 
sistólica de 98 mmHg). B Após reposição volêmica há redução do 
DPP para 6,4 e hipertensão arterial (pressão sistólica de 150 mmHg). 
Valores abaixo de 12 indicam menor ou ausência de responsividade a 
reposição volêmica.

Adaptado de Feihl F, Broccard A. F. Parte I.
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do trabalho ventricular direito por aumento da pós-carga 
devido o efeito mecânico de aumento do volume pulmonar 
que provoca compressão vascular direta. Assim, quando 
há acometimento perfusional de VD, a administração de 
PEEP leva a dilatação e aumento dos volumes diastólicos 
e sistólico finais, o que agrava a disfunção cardíaca. Existe 
ainda repercussão na função diastólica do VE, que sofre 
com o desvio do septo interventricular em sua direção, além 
da redução direta na pré-carga do VE, portanto do DC.14,15 

Então em situações de emergência sabidamente asso-
ciado a falha de VD, as repercussões são mais evidentes e 
por isso a aplicação de baixas pressões intratorácicas faz-se 
necessário, até que haja suporte volêmico adequado. Para 
isso é imprescindível a avaliação hemodinâmica cuidadosa do 
paciente, atentando-se ao aumento da frequência cardíaca, 
redução da pressão arterial e os sinais de insuficiência 
cardíaca de VD como a turgência jugular, piora da relação 
ventilação perfusão e do débito cardíaco.4,15 

Em concordância com essas colocações, estudos hemo-
dinâmicos comparativos entre diversos modos de ventilação 
mecânica demonstram que, independentemente do modo 
específico de ventilação, a pressão média de vias aéreas 
é o principal responsável pelos efeitos cardiovasculares 

associados à ventilação mecânica. Aumentos do tempo 
inspiratório, diminuição do tempo expiratório (principalmen-
te quando associados à inversão da relação I:E), grandes 
pausas inspiratórias, uso de altos volumes correntes, uso 
de fluxos inspiratórios decrescentes, e PEEP são recursos 
e manobras que tendem a elevar a pressão média de vias 
aéreas, podendo comprometer a situação hemodinâmica, 
em especial na população de cardiopatas.15 

CONCLUSÃO
Os complexos efeitos dos ajustes ventilatórios sobre a 

hemodinâmica devem ser além de compreendidos, reconhe-
cidos pelo fisioterapeuta, como forma de fornecer os valores 
mais apropriados e individualizados para cada paciente, de 
acordo com a evolução, que pode iniciar com IAMCSST, 
diferenciando entre VD e VE com edema agudo pulmonar 
associado a choque cardiogênico. 
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EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS: AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL – PARTE 1

CARDIOLOGICAL EMERGENCIES: NUTRITIONAL ASSESSMENT – PART 1 

RESUMO
As emergências cardiológicas podem causar rápidas e profundas alterações na 

resposta metabólica e sistêmica. Essas alterações contribuem acentuadamente para a 
mobilização das reservas corporais que repercutirão no estado nutricional. A avaliação 
nutricional, ainda que não seja realizada na fase crítica da assistência interdisciplinar, 
deverá ser realizada o quanto antes, visando a adoção da alimentação adequada e 
reposição hídrica e de eletrólitos. O uso de ferramentas subjetivas capazes de estimar 
o risco nutricional global é de fácil aplicação devido a sua praticidade e rapidez. Entre 
essas destaca-se o Nutritional Risk Score – NRS 2002. Sempre que possível, a avaliação 
nutricional global deve ser complementada pela avaliação nutricional objetiva e pelo uso 
de marcadores nutricionais bioquímicos, os quais auxiliarão na avaliação mais precisa 
do estado nutricional do paciente crítico. Essas ferramentas devem ser utilizadas por 
nutricionistas treinados e os resultados devem ser discutidos pela equipe multidisciplinar 
de terapia nutricional que decidirá as estratégias mais adequadas para o início da terapia 
nutricional precoce nos quadros de emergências cardiológicas.  

Descritores: Urgências médicas; Cardiologia; Avaliação nutricional; Adulto.

ABSTRACT
Cardiac emergencies can cause rapid and profound changes in the metabolic and 

systemic response. These changes contribute significantly to the mobilization of body 
reserves, which will affect nutritional status. Nutritional evaluation, although not performed in 
the critical phase of interdisciplinary care, should be carried out as early as possible in order 
to ensure an adequate diet, and water and electrolyte replacement. The use of subjective 
tools capable of estimating the global nutritional risk is easy to apply due to its effective and 
rapid application. One such tool is the Nutritional Risk Score – NRS 2002. Whenever pos-
sible, the global nutritional assessment should be complemented with objective nutritional 
assessment and the use of biochemical nutritional markers, which will help obtain a more 
accurate evaluation of the nutritional status of the critically ill patient. These tools should be 
applied by trained nutritionists, and the results should be discussed by the multidisciplinary 
nutritional therapy team, which will decide on the most appropriate strategies for the initiation 
of early nutritional therapy in cardiac emergency situations.

Keywords: Emergencies; Cardiology; Nutrition assessment; Adult.
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INTRODUÇÃO
A cirurgia cardiovascular - CC, é uma intervenção 

frequentemente utilizada para correção, como terapêuti-
ca de cardiopatias graves em situações de emergência 
ou eletiva.1 Engloba as doenças congênitas, doenças 
das artérias coronarianas, aorta e seus ramos, valvas 
cardíacas, fibrilação atrial e da insuficiência cardíaca. 
Diante da complexidade da doença estabelecida, faz-se 
necessária o rompimento do seu curso através desse 
procedimento invasivo.2,3

São subdivididas em três tipos: Corretoras (Cardiopa-
tias congênitas, reparo do canal septo atrial e ventricular), 
Reconstrutora (Revascularização do Miocárdio - RM, plastia 
de válvula- PV, aórtica mitral ou tricúspide), Substitutivas 

(Troca Valvar - TV), e Transplante Cardíaco - TX. As CC de 
maior ocorrência são RM e PV, respectivamente.4,5

Tais situações emergenciais demandam respostas metabó-
licas, sistêmicas e orgânicas que alteram o estado nutricional 
após procedimento, devido ao hipermetabolismo e hipercata-
bolismo que, consomem a musculatura e são dependentes 
e interligados ao tipo e veemência da lesão, além do mais, 
podem contribuir para um prognóstico negativo causando 
complicações no período de recuperação pós operatório - PO 
devido a dificuldade de cicatrização da ferida operatória.6

Tais respostas são mecanismos de adaptação do orga-
nismo, ativados para recuperação da lesão, que induzem a 
liberação de citocinas inflamatórias no plasma, estimulam 
resistência insulínica periférica, proteólise muscular, ano-
rexia, leucocitose e perda de tecido adiposo. Quando essas 
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respostas se cronificam, por algum motivo, causam malefícios 
à saúde humana gerando complicações que dificulta o reparo 
do tecido lesionado.3 

As principais complicações relacionadas à CC são as 
hemorragias, hipovolemia, choque séptico, atelectasia pul-
monar, insuficiência renal aguda e doença tromboembolítica 
e infecções. Sabendo dessa reorganização orgânica, ne-
cessária ao reparo tecidual, o estado nutricional é um fator 
relevante a ser observado no pré-operatório como fator de 
proteção do surgimento de complicações.7

O estado nutricional prévio à cirurgia também contribuem 
para que o remodelamento tecidual seja eficaz. A identificação 
precoce de pacientes em risco nutricional se faz necessária, 
considerando o presente fator de complicação. O diagnóstico 
nutricional deve ser realizado associando parâmetros clínicos, 
levantamento de dados dietéticos, antropométricos, história 
clínica e bioquímicos a fim de, identificar pacientes desnu-
tridos e/ou com risco de desenvolvimento de desnutrição, 
aqueles com deficiências nutricionais específicas, avaliação 
da atividade inflamatória (Proteína C reativa- PCR, níveis 
séricos de albumina - ALB, 3 hemoglobina e citocinas).8 

A perda de peso e de musculatura esquelética, caracte-
rística da desnutrição, são preditores de morbimortalidade.9

Neste contexto, a assistência nutricional ao paciente 
cardíaco e cirúrgico não pode ser negligenciada a fim de 
prevenir complicações, influenciar diretamente na cicatrização, 
reduzir tempo de internações, reduzir morbidade e, conse-
quentemente, mortalidade. A presente revisão traz de forma 
atualizada ferramentas que permitam a avaliação nutricional 
em suas dimensões global, antropométrica e bioquímica 
que podem ser aplicadas em situações cardiológicas de 
emergência, assim como durante seu monitoramento.

SUPORTE NUTRICIONAL EM 
EMERGÊNCIAS CARDÍACAS 

A avaliação do estado nutricional do paciente prévia 
à intervenção cirúrgica tem relação direta com o período 
pós-operatório, influenciando nas complicações e desfechos 
pós cirúrgicos.10,11 Apesar de sua importância, nos momentos 
de emergência cardíaca nem sempre é possível a realização 
da avaliação nutricional. 

Alguns protocolos e práticas relacionadas ao preparo nutri-
cional do paciente no período que antecede a cirurgia já estão 
bem estabelecidos para procedimentos do trato digestório, 
como o preparo imunológico com nutrição especializada e a 
abreviação de jejum pré-cirúrgico12,13 e são adotadas por várias 
instituições de saúde, mas em relação à utilização destas práti-
cas nas cirurgias cardíacas ainda há poucos dados na literatura.

As cirurgias cardíacas são em sua maioria, procedimentos 
eletivos, o que possibilita a implantação de estratégias que 
visam melhorar o estado nutricional do paciente antes do 
procedimento, quer seja em acompanhamento ambulatorial 
ou durante a hospitalização nos dias que antecedem a cirur-
gia e nos episódios de emergência. O objetivo do preparo 
nutricional pré-cirúrgico, não é recuperar totalmente o estado 
nutricional do paciente desnutrido ou em risco nutricional, mas 
principalmente prepará-lo para a cirurgia, que representa um 
trauma ao organismo desencadeando resposta inflamatória e 
catabólica, condições que somadas a má nutrição aumentam 
o risco de complicações no período pós-cirúrgico.14 Pacientes 
desnutridos ou em risco nutricional, submetidos a cirurgias têm 
maior risco de complicações infecciosas e de cicatrização, 

dificuldade no desmame de ventilação mecânica, maior tempo 
de hospitalização, de UTI e óbito.15,16

O primeiro passo no processo do preparo nutricional 
seria identificar previamente os pacientes em risco através de 
instrumentos de triagem, como a Nutritional Risk Screening 
- NRS2002,17 indicada pela European Society for Clinical Nutri-
tion and Metabolism - ESPEN para pacientes hospitalizados. 

É importante lembrar que mesmo que o risco nutricional não 
esteja presente no momento da admissão hospitalar, muitas 
vezes, o tempo de internação prolongado em espera pelo 
procedimento, como no caso de pacientes em fila de transplante 
cardíaco, ou aqueles internados em hospitais públicos que 
sofrem com a falta de materiais, indisponibilidade de equipes ou 
salas cirúrgicas, pode levar um indivíduo previamente eutrófico 
ao desenvolvimento do risco nutricional ou desnutrição. Por 
isso, a importância da adoção de protocolos de triagem de 
risco e de avaliação nutricional, na tentativa de intervir o mais 
precoce possível, possibilitando que o paciente chegue em 
bom estado nutricional no momento cirúrgico, contribuindo 
assim, para uma recuperação mais rápida e sem complicações.

Identificados os pacientes em risco, algumas estratégias 
devem ser adotadas visando melhorar o estado nutricional até o 
ato cirúrgico e reduzir as complicações no pós-operatório. Para 
tal, deve se estimular a aceitação da dieta hospitalar, adequan-
do-a as preferências do paciente, ajustando a consistência dos 
alimentos ofertados e prescrevendo suplementos nutricionais 
hipercalóricos / hiperproteicos com ou sem imunonutrientes, a 
fim de complementar a dieta hospitalar, visando atingindo as 
necessidades calóricas e proteicas estimadas para o paciente. 

A oferta de nutrição especializada com imunonutrientes 
(arginina, nucleotídeos, ácidos graxos ômega 3) e antioxi-
dantes (vitaminas A, C, E e minerais zinco e selênio) deve 
ser instituída de cinco a sete dias antes da cirurgia para 
pacientes em riso nutricional e por até 14 dias antes da cirurgia 
para aqueles desnutridos graves.13 Esta prática já está bem 
fundamentada para pacientes de cirurgias de câncer do trato 
digestório, mas ainda há poucos estudos em cirurgia car-
diovascular. Um estudo mostrou redução das taxas infecção 
após cirurgia cardíaca, em um grupo de idosos considerado 
de alto risco para tal desfecho, submetidos à suplementação 
oral imunomoduladora por cinco dias antes da intervenção.18

Outros estudos mostraram que a suplementação pré-
-operatória com vitamina C ou ácidos graxos poli-insatura-
dos (PUFA) da série ômega-3, pode reduzir a incidência de 
fibrilação atrial (FA) pós-operatória.19 A fibrilação atrial no 
pós-operatório é comum entre pacientes cirúrgicos, chegan-
do a 46% de incidência nas cirurgias cardíacas e 12% em 
cirurgias não cardíacas e está associada a pior desfecho. 
A fisiopatologia dessa arritmia no pós-operatório é multifa-
torial, onde a resposta inflamatória e o estresse oxidativo 
ocasionados pelo trauma cirúrgico parecem desempenhar 
um papel importante na sua patogênese. Num estudo com 
43 pacientes recebendo 2g de ácido ascórbico via oral na 
noite anterior da cirurgia de revascularização do miocárdio 
e 500mg duas vezes ao dia por cinco dias após a cirurgia, 
a incidência de FA foi de 16% no grupo suplementado com 
vitamina C contra 35% no grupo controle, mostrando que a 
administração oral de ácido ascórbico no perioperatório seria 
capaz de diminuir a incidência de FA em 50%.20

Em outro estudo prospectivo, 160 pacientes submetidos 
à revascularização foram randomizados para receber PUFA 
2 g/dia por pelo menos cinco dias no pós-operatório. Os au-
tores demonstraram que os PUFAs foram capazes de reduzir 
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a incidência de FA em 65%. Este efeito foi associado com 
a redução significativa no tempo de internação hospitalar.21

Outra prática preconizada nos protocolos de preparo 
nutricional pré-cirúrgico é a abreviação do jejum, mas nas 
emergências cardíaca nem sempre é viável. Diretrizes atuais 
da American Society of Anaesthesiologists – ASA22 e da Asso-
ciação Médica Brasileira23 recomendam a oferta de líquidos 
claros duas horas antes da operação, como procedimento 
seguro, visando o maior conforto e melhor recuperação do 
paciente. A ASA denomina líquidos claros, água, chá, café e 
sucos sem resíduos.22 Estudos mostraram que esta prática 
não induz risco de aspiração associada à anestesia, além 
de determinar uma melhor modulação da resposta orgânica, 
estabelecendo resultados clínicos bastante favoráveis, como 
redução da resposta inflamatória, redução da resistência 
à insulina, diminuição da ocorrência de náusea e vômitos, 
além da maior satisfação e menor ansiedade do paciente.24-26

O grupo europeu Enhanced Recovery After Surgey - ERAS 
e o projeto nacional Aceleração da Recuperação Total Pós-
-Operatória - ACERTO publicaram vários estudos mostrando 
que a resposta metabólica ao trauma cirúrgico, principalmente 
a resistência insulínica, é potencializada pelo jejum pré-ope-
ratório prolongado.27,28 A abreviação do jejum pré-operatório 
com oferta de solução de carboidratos até duas horas antes 
da indução anestésica pode melhorar a resposta orgânica 
ao estresse cirúrgico e o bem-estar do paciente.29

Um estudo com pacientes submetidos à revascularização 
do miocárdio mostrou que a abreviação do jejum pré-ope-
ratório com solução de carboidratos melhorou o controle 
glicêmico dos pacientes, reduziu o tempo de uso de droga 
vasoativa, o tempo de internação hospitalar e os dias de UTI.30

Há poucos estudos publicados em relação ao preparo 
nutricional (imunomodulação e abreviação do jejum) no período 
pré-cirúrgico de pacientes cardiopatas. Porém a influência da 
condição nutricional prévia nos desfechos pós-operatórios está 
muito bem estabelecida. O sucesso do procedimento e uma 
boa recuperação pós-cirúrgica, não dependem apenas de 
técnicas avançadas, equipamentos modernos e profissionais 
especializados, dependem também do olhar atento da equipe 
ao suporte nutricional do paciente, identificando precocemente 
o risco e adotando estratégias para preservação ou recupera-
ção do seu estado nutricional, antes da cirurgia.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM 
EMERGÊNCIAS CARDÍACAS

Avaliação do risco nutricional
O risco nutricional antes de uma cirurgia cardíaca eletiva 

é definido como: doenças preexistentes, perda ponderal não 
intencional no pré operatório, baixo consumo alimentar na 
semana anterior e está relacionada com evolução adversa 
no pós operatório.31

Aproximadamente de 10 a 25% dos pacientes submetidos 
a cirurgia cardíaca são desnutridos. Esta desnutrição no pré 
operatório está relacionada com efeitos adversos no pós 
operatório. No entanto, os dados sobre a desnutrição no 
pós operatório são limitados. As alterações na composição 
corporal, exames bioquímicos e antropometria são evidentes.32

Em 1997, o IBRANUTRI - Inquérito Brasileiro de Avaliação 
Nutricional Hospitalar avaliou cerca de quatro mil pacientes 
utilizando o instrumento de triagem denominado “Avaliação 
Subjetiva Global” e observou a presença de desnutrição em 
48,1% da amostra analisada.33

Em 2003, no ELAN - Estudo Latino Americano de Nutrição, 
realizado em treze países, inclusive no Brasil, houve também 
a utilização como instrumento a Avaliação Subjetiva Global, 
em que se observou a frequência de desnutrição em 50,2% da 
amostra, em outro estudo conduzido em um hospital público 
de São Paulo, identificou 27,9% de pacientes participantes 
do estudo em risco nutricional.34,35

A evolução clínica do paciente hospitalizado está inti-
mamente associada ao seu estado nutricional. Pacientes 
desnutridos apresentam maiores índices de morbidade e 
mortalidade, maiores complicações como pneumonia, sepse 
e lesões por pressão, complicações pós-operatórias, retardo 
na cicatrização de feridas, aumento da permanência hospitalar 
(12 dias entre os eutróficos e 20 dias entre os desnutridos), 
dependência maior de cuidados de enfermagem, aumento 
dos custos hospitalares e redução da qualidade de vida.36-39

Inúmeros fatores podem contribuir para este desfecho, tais 
como a ação da doença de base, comorbidades, ingestão 
alimentar insuficiente, efeitos colaterais das medicações, 
inatividade física, procedimentos de investigação e inter-
venção que acarretam a necessidade constante de jejum 
ou alterações na dieta.40

A identificação precoce desses fatores facilita o manejo dos 
cuidados nutricionais adequados e pode ser decisiva para a 
sobrevida do paciente, pois os métodos de triagem nutricional 
conhecidos como Avaliação do Risco Nutricional (ARN) identifi-
cam indivíduos que estão desnutridos ou em risco nutricional,41-44 
com o propósito de verificar se uma avaliação nutricional mais 
detalhada é necessária,45 identificando precocemente pacientes 
que poderiam beneficiar-se de terapia nutricional. 

Portanto faz-se necessária a identificação de pacientes 
com risco de desnutrição e desnutridos, além do atendi-
mento e monitoramento para recuperar o estado nutricional 
e/ou prevenir a perda de peso e as complicações que esta 
acarreta, pois a implicações da desnutrição estão associadas 
diretamente ao mal estado clínico.46

A ARN deve ser um procedimento rápido, fácil, não inva-
sivo, executado pela equipe de saúde que realiza admissão 
hospitalar, sem necessidade de aparelhos ou exames comple-
mentares, realizável a beira do leito, buscando identificar se o 
paciente não tem risco. Este método necessita de reavaliação 
regular e periódica e fornece subsídios para a realização do 
diagnóstico nutricional.47

A partir da implantação da Resolução 63 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com a implantação 
da equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN), 
compete ao nutricionista a realização da triagem e avaliação 
do EN, a partir dos protocolos definidos previamente e garantir 
o registro no prontuário do paciente, datado e assinado pelo 
profissional que realizou o atendimento. Esse processo deve 
ser repetido no máximo a cada 10 dias.48,49

Vale ressaltar que caso a ARN tenha identificado o risco, 
a próxima etapa é a realização de uma avaliação nutricional 
detalhada, esta é uma ferramenta mais completa em relação 
a este instrumento.49 Apesar da ARN avaliar a possibilidade 
de desnutrição intra-hospitalar a avaliação nutricional se faz 
necessária, pois identifica o estado nutricional e o grau em 
que as necessidades do paciente estão sendo atendidas, 
envolvendo variáveis objetivas e subjetivas, como exame 
físico, exames bioquímicos, anamnese alimentar, informações 
sobre medicações em uso, história clínica e antropometria.44

 A Nutrition Risk Screening de 2002 – NRS 2002 foi desen-
volvida pela Associação Dinamarquesa de Nutrição Parenteral 
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e Enteral (DAPEN) por Kondrup e colaboradores em 200250 e 
recomendado pela Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e 
Enteral (ESPEN) com a proposta de sistematizar a detecção da 
nutrição e o risco de desenvolvê-la durante a hospitalização.51 

A NRS 2002 pode ser usada independentemente da 
doença e da idade do paciente. Inclui pacientes clínicos e 
cirúrgicos no hospital, por este motivo não discrimina paciente 
e engloba muitas doenças. Sua pré-triagem que contempla 
quatro questões pode ser aplicada em locais em que os 
pacientes apresentem baixo risco nutricional.52

Sua aplicação deve ocorrer até 72 horas após a admissão 
hospitalar. Leva em consideração o IMC, perda ponderal e 
mudança na alimentação. Em sua segunda etapa apresenta 
escores de severidade tanto para o estado nutricional quanto 
para gravidade da doença e os dois podem ser classificados 
em ausente (0 pontos), leve (1 ponto), moderado (2 pontos) 
e grave (3 pontos). Ainda há acréscimo de 1 ponto caso o 
paciente tenha idade ≥70 anos. Se a somatória for ≥ 3 o 
paciente está classificado em risco nutricional.53

Em analises estatísticas de ensaios clínicos controlados 
foi observada a sensibilidade de 75% e uma especificidade 
de 55%. Foram avaliadas em 128 publicações com diferentes 
populações.54 (Figura 1)

Avaliação antropométrica
Entre os métodos de avaliação nutricional, a antropo-

metria se destaca por técnicas simples, práticas e de baixo 
custo.55 Antes da cirurgia, as medidas antropométricas são 

importantes para a classificação do estado nutricional do pa-
ciente, mas cabe lembrar, que algumas patologias cardíacas 
ocasionam retenção hídrica, o que influencia diretamente na 
obtenção e fidedignidade de algumas medidas, como por 
exemplo, o peso e a circunferência de panturrilha, por isso, 
em alguns momentos da prática clínica, tais medidas serão 
utilizadas mais para acompanhar a resposta do paciente ao 
tratamento, demonstrando, por exemplo, melhora do edema, 
do que para avaliar o estado nutricional em si.

Entre as medidas mais utilizadas na avaliação antropomé-
trica estão: peso, estatura, IMC (índice de massa corporal), 
circunferências (de braço, muscular de braço, panturrilha, 
abdominal), área muscular de braço, dobras cutâneas 
(bicipital, tricipital, subescapular, supra ilíaca),55 espessura 
do músculo adutor do polegar.56 Essas medidas devem 
ser aferidas, quando possível, na admissão do paciente e 
logo após sua estabilização frente ao evento emergencial 
e reavaliadas periodicamente até o momento da cirurgia.

Em relação ao peso e IMC, estudos mostram que os dois 
extremos do estado nutricional, desnutrição e obesidade, 
estão relacionados ao maior risco de complicações no período 
pós-operatório. Enquanto a desnutrição está associada ao 
aumento da mortalidade, da susceptibilidade as infecções e 
a redução da qualidade de vida, a obesidade relaciona-se a 
maior risco de disfunção renal e mediastinite pós-operatória.57-60

As circunferências de panturrilha e muscular de braço, 
bem como a espessura do músculo adutor do polegar (MAP) 
estão diretamente ligadas às reservas musculares. Estudos 

Figura 1. Modelo da NRS 2002.50

1ª Etapa – nutritional risk score (2002) – triagem inicial Sim Não
O IMC é < 20,5 kg/m²?
Houve perda de peso nos últimos três meses?
O paciente teve sua ingestão dietética reduzida na última 
semana?
O paciente é gravemente doente? (Exemplo: em terapia 
intensiva)
Observação: se alguma resposta positiva “sim”, passa-se para a segunda etapa.
2ª Etapa – nutritional risk score - nrs (2002) – triagem final

Estado nutricional

Ausência 
Escore 0 Estado nutricional normal 

Leve
Escore 1

Perda de peso < 5% em 3 meses ou ingestão alimentar na última semana 
entre 50-75% das necessidades nutricionais.

Moderado
Escore 2

Perda de peso >5% em 2 meses ou IMC entre 18,5 – 20,5 + condição geral 
prejudicada (enfraquecida) ou ingestão alimentar na última semana entre 
25-60% das necessidades nutricionais.

Grave 
Escore 3

Perda de peso >5% em 1 mês (>15% em 3 meses ou IMC < 18,5 + condição 
geral prejudicada (enfraquecida) ou ingestão alimentar na última semana 
entre 0-25% das necessidades nutricionais.

Gravidade da doença

Ausência 
Escore 0 Necessidades nutricionais normais.

Leve
Escore 1

Fratura de quadril, pacientes crônicos com complicações agudas: cirrose, 
DPOC, hemodiálise, diabetes, oncologia. Paciente fraco, mas deambula.

Moderado
Escore 2

Cirurgia abdominal de grande porte, AVC. Pneumonia grave, doença hema-
tológica maligna (leucemia, linfoma). Paciente confinado ao leito.

Grave 
Escore 3

Trauma, transplante de medula óssea, paciente em terapia intensiva (APACHE 
> 10)

Escore do estado nutricional= Escore da gravidade da doença=
Escore do estado nutricional + gravidade da doença= 
Se o paciente tem 70 anos ou mais somar 1 ponto no escore = 
Escore total= 
Escore  ≥ 3: Paciente deve ser avaliado semanalmente. Caso o paciente seja submetido a alguma situação de risco, a terapia nutricional 
preventiva deve ser considerada para evitar que o paciente entre em risco nutricional.
Escore < 3: Paciente encontra-se em baixo risco nutricional, por isso a terapia nutricional deve ser iniciada o mais cedo possível.
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têm demonstrado a associação da depleção proteica a maior 
suscetibilidade a infecções, morbidade e maior tempo de 
internação.61-63 A espessura do MAP aparece como um bom 
método para diagnosticar depleção muscular e desnutrição 
em pacientes cirúrgicos.64 Vários estudos têm relacionado 
essa medida com o prognóstico de pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca,65-,67 e embora ainda não haja um ponto 
de corte definido para pacientes cardiopatas, os resultados 
de um estudo com pacientes valvares, mostrou significância 
estatística entre valores de MAP menores que 6,5 mm e 
complicações infecciosas no pós-operatório.67

Além das medidas usadas para mensurar compartimentos 
corporais, quantificando reservas musculares e adiposas, 
alguns estudos têm proposto a importância de se realizar 
testes de funcionalidade nos pacientes pré-operatórios, como 
uma forma de avaliar o risco cirúrgico e de complicações no 
pós-operatório. Dentre os testes de funcionalidade, a men-
suração da força de preensão palmar é um bom indicador 
de força muscular global e seu uso vem sendo proposto 
como técnica complementar à avaliação nutricional, além de 
medida preditora de complicações cirúrgicas e mortalidade 
em idosos e doentes,68,69 mas ainda faltam dados em relação 
a sua utilização em pacientes candidatos à cirurgia cardíaca.

Conhecer o estado nutricional do paciente que será 
submetido à cirurgia cardíaca é muito importante para a 
implantação de estratégias nutricionais que possam melho-
rá-lo, reduzindo as complicações pós-operatórias e conse-
quentemente o tempo de internação e dias de UTI. Embora 
a maioria das cirurgias cardíacas sejam procedimentos 
eletivos, períodos prolongados de internação contribuem 
para depleção do estado nutricional e o aparecimento de 
risco, por isso a avaliação nutricional e a monitorização dos 
pacientes pré-cirúrgicos são fundamentais.

A avaliação antropométrica clássica, quando possível, 
deve ser aplicada e composta pelos seguintes parâmetros:
• Peso atual (kg);
• Peso habitual (kg);
• Peso ideal (kg);
• Altura atual (cm);
• Circunferência do braço (CB) (cm);
• Circunferência muscular do braço (CMB) (cm);
• Circunferência da cintura (CC) (cm);
• Área muscular do braço (AMB) (cm2);
• Prega cutânea do tríceps (PCT) (mm);
• Prega cutânea do bíceps (PCB) (mm);
• Prega cutânea subescapular (PCSE) (mm);
• Prega cutânea suprailíaca (PCSI) (mm);

Sendo que todas as medidas aferidas devem ser ava-
liadas de acordo com as respectivas faixas etárias e pontos 
de corte, quando existirem.

Peso, estatura e índice de massa corporal
O parâmetro ainda amplamente utilizado para verificação 

instantânea da adequação do peso à estatura em adultos é o 
Índice de Massa Corpórea (IMC) (kg/m2) que mesmo conside-
rando todas as suas limitações pode ser utilizado como uma 
medida de triagem inicial, mas não como um parâmetro isolado.

O peso ideal (PI) pode ser calculado de acordo com a 
faixa de normalidade do IMC, sendo que o PI mínimo corres-
ponde ao IMC = 18,5 kg/m2 e o PI máximo corresponde ao 
IMC = 24,9 km/m2. O Percentual de Perda de Peso (%PP) 
também é um parâmetro relevante, pois identifica variações 

no peso corporal que podem interferir no estado nutricional e, 
consequentemente, na evolução favorável do paciente. (Figura 2)

%PP = peso habitual – peso atual x 100 / peso habitual

Na impossibilidade de aferição da altura e peso atual 
recomenda-se a estimativa por meio das seguintes fórmulas 
de Chumlea.71-73 (Figuras 3 e 4)

Pacientes em pós operatório cardíaco podem permanecer 
limitados ao leito por longos períodos dependendo da gravida-
de e evolução clínica e, por essa razão, além das alterações 
metabólicas associadas às doenças de base, esses indiví-
duos apresentam edemas que podem estar localizados em 
membros inferiores ou de forma generalizada. Portanto, para 
estimativa do peso corporal de maneira mais eficaz mantém-se 
a recomendação da estimativa do peso “seco”. (Figura 5)74

Como medidas antropométricas adicionais, mas não 
menos importantes para o conjunto da avaliação do estado 
nutricional, recomenda-se:
• Soma das pregas cutâneas PCT + PCB + PCSE + PCSI: 

para a estimativa do percentual de gordura corporal a partir 
dos 20 anos de idade.

• Soma da PCT e PCSE: determina as reservas calóricas em 
forma de gordura, valores abaixo do percentil 5 indicam 
limites de desnutrição. 

Figura 2. Classificação da perda de peso de acordo com o 
tempo e percentual da perda de peso.70

Período Perda Moderada Perda Severa
1 semana 1 a 2 % 2% < PP < 5%
1 mês 5% 5% < PP < 7,5%
3 meses 7,5% 7,5% < PP < 10%
6 meses 10% >10%

Figura 3. Fórmulas para cálculo da altura estimada.

Homens de 18 a 60 
anos (brancos)

A =71,85 + 1,88 x Altura do joelho 
(cm)

Homens de 18 a 60 
anos (negros)

A = 73,42 + 1,79 x Altura do joelho 
(cm)

Mulheres de 18 a 60 
anos (brancas)

A = 70,25 + [1,87 x Altura do joelho 
(cm)]- 0,06 x idade (anos)

Mulheres de 18 a 60 
anos (negras)

A = 68,10 + [1,86 x Altura do joelho 
(cm)]- 0,06x idade (anos)

Homens de 60 a 90 
anos

A = 64,19 – [0,04 x idade (anos)] + 
[2,04 x Altura do joelho (cm)]

Mulheres de 60 a 
90 anos

A = 84,88 – [0,24 x idade (anos)] + 
[1,83 x Altura do joelho (cm)]

Figura 4. Fórmulas para cálculo do peso estimado.

Homens de 60 a 
90 anos

P = [1,73 x CB (cm)] + [0,98 x 
Circunferência da panturrilha (cm)] + [0,37 
x PCSE (mm)] + [1,16 x Altura do joelho 
(cm)]- 81,69

Mulheres de 60 a 
90 anos

P = [0,98 x CB (cm)] + [1,27 x 
Circunferência da panturrilha (cm)] + [0,40 
x PCSE (mm)] + [0,87 x Altura do joelho 
(cm)] – 62,35  

Figura 5. Estimativa do peso “seco” de acordo com o grau e 
local do edema.

Grau de edema Local 
atingido

Total de peso a ser 
subtraído

+ Tornozelo 1 kg
++ Joelho 3 – 4kg

+++ Raiz da coxa 5 – 6 kg
++++ Anasarca 10 - 12 kg
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Circunferência do pescoço
Estudos recentes mostraram que a circunferência do 

pescoço (CP) parece ter uma forte correlação com outras 
medidas antropométricas usuais na prática clínica, e também 
parece ser um marcador de obesidade, fator de risco am-
plamente aceito para Doença Arterial Coronariana (DAC).75,76 
A CP parece correlacionar-se com o escore de risco de 
Framingham. Estudos demonstram forte correlação da CP 
com o risco de DAC em 10 anos e quanto maior a CP maior 
risco de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as 
causas em homens e mulheres.77,78 Embora a CP apresente 
correlação independente com fatores de risco metabólicos 
e com outros índices antropométricos de obesidade, outros 
estudos necessitam ser realizados para fortalecer os achados 
citados acima e para se estabelecer pontos de corte para a 
população cardiopata em ambos os sexos.79

Espessura do músculo adutor do polegar
A espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) quando 

comparada com as medidas de avaliação nutricional clássicas, 
parece ser um bom índice prognóstico para complicações 
sépticas e não-sépticas, mortalidade e tempo de internação 
hospitalar de pacientes portadores de doença valvar mitral e/ou 
aórtica submetidos à cirurgia cardíaca para troca valvar.80,81 

A EMAP surge como uma alternativa tão ou mais simples 
frente aos parâmetros antropométricos já utilizados, objetiva, 
de baixo custo, pouco invasivo e direta.82,83 Contudo, os au-
tores ressaltam que diversos fatores não nutricionais podem 
influenciar sua aplicabilidade, como por exemplo, a posição do 
indivíduo durante a aferição e sua mão de dominância, além 
do instrumento utilizado. Porém, o maior obstáculo à ampla 
adoção da EMAP como um instrumento de avaliação nutricional 
consiste no fato de que não há um ponto de corte a partir do 
qual um indivíduo poderia ser classificado como desnutrido.84

Existem alguns estudos com o uso da EMAP como 
possível parâmetro antropométrico para pacientes com 
cardiopatias80 e pacientes cirúrgicos,81 porém a maioria dos 
resultados mostra fraca associação com os indicadores 
antropométricos e subjetivos não sendo possível determinar 
um ponto de corte para a classificação do estado nutricional 
em pacientes cardiopatas cirúrgicos.85

Ultrassom
Na última década, exames de imagem como a ultrassono-

grafia (USG) e tomografia computadorizada (TC) começaram 
a ter aplicabilidade nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
para avaliação de massa magra, o que melhorou a percepção 
da composição corporal durante a admissão e permanência 
hospitalar de pacientes graves.86,88 

O ultrassom (US) está emergindo como um método 
eficiente para quantificação do músculo esquelético. Estudos 
com US mostram que ocorre aproximadamente de 8 a 30% 
de perda de massa muscular nos primeiros sete a dez dias de 
internação nas UTIs e, considerando que a atrofia muscular 
está associada com a perda de função orgânica e aumento 
da permanência hospitalar fica evidenciado a importância 
de métodos mais potentes nessa área, no entanto, existem 
desafios importantes que precisam ser solucionados em 
pesquisas futuras para uma interpretação segura dos re-
sultados e sua reprodutibilidade com US.86,87 O US parece 
subestimar a extensão da perda muscular quando comparado 
com a biópsia e também, apresenta barreiras metodológicas 

porém, no futuro, acredita-se que poderá ser aplicado com 
alta confiabilidade para a avaliação do estado nutricional do 
paciente e de seu prognóstico.87 

Avaliação bioquímica 
Nos casos de emergências cardiológicas a avaliação 

antropométrica muitas vezes se torna impossibilitada, sendo 
o monitoramento de parâmetros bioquímicos, não exclusivos 
à avaliação nutricional, uma alternativa válida. A avaliação 
bioquímica faz parte da avaliação do estado nutricional tanto 
no pré quanto pós operatório de cirurgia cardíaca, onde o 
monitoramento em relação ao desenvolvimento da desnu-
trição proteico calórica é fundamental.

Os parâmetros bioquímicos recomendados estão bem es-
tabelecidos na literatura, sendo os mais amplamente utilizados 
a albumina (AL), a transferrina (TR) e a pré-albumina (PAL) por 
sua relação com o grau de desnutrição, pela acessibilidade no 
ambiente hospitalar e rapidez analítica. Os autores sugerem que 
as referidas proteínas sejam avaliadas conjuntamente devido às 
diferenças de meia-vida e de sensibilidade dos métodos, sendo 
que quanto menor a meia-vida, maior a sensibilidade e maior 
a relação do parâmetro avaliado com o estado nutricional.89 
Entretanto, ressalta-se a associação entre a diminuição da AL, 
TR e PAL com o estado inflamatório pós cirúrgico, fato que 
exige maior cautela na interpretação dos resultados.89 (Figura 6)

Apesar dos valores de referência bem estabelecidos 
como observado na Figura 6 alguns autores sugerem taxas 
mais elevadas para a albumina (> 4,0 g/dL), principalmente 
quando aplicados a idosos (> 60 anos) e quando subme-
tidos ao transplante cardíaco.90,91 O IMC < 18,5 kg/m2 pa-
rece não estar associado com os níveis de albumina e seu 
monitoramento no pré cirúrgico é obrigatório uma vez que 
a hipoalbuminemia isolada é um preditor de aumento da 
mortalidade e morbidade após cirurgia cardíaca e, ainda, a 
severa hipoalbuminemia está também associada à perma-
nência prolongada em UTIs.91,92 

O risco de desnutrição é maior no pós operatório cardíaco 
em pacientes idosos, devido a sua susceptibilidade à sarco-
penia associada ao processo inflamatório pós cirúrgico que 
induz a maiores índices de mortalidade.93 A doença cardio-
vascular caracterizada pelo estado inflamatório crônico pode 
promover o aumento da Interleucina-6 (IL-6) e da Proteína-C 
reativa (PCR) ainda no pré-operatório, sinalizando o maior 
risco do estado nutricional, inclusive em indivíduos obesos, 
onde esses achados são comuns e podem mascarar a perda 
de massa muscular.93 Alguns estudos demonstram que, 
principalmente, a IL-6 pode se manter em níveis aumentados 
até 30 dias após a cirurgia cardíaca em pacientes idosos.94

Alguns autores relatam o uso da 3-metil-histidina (3-MH) 
pós-operatória como um marcador para avaliação da proteó-
lise da musculatura esquelética, o que poderia ser também 
extrapolado para a avaliação do estado nutricional, pois em 

Figura 6. Classificação do grau de desnutrição de acordo com 
os valores de albumina, transferrina e pré – albumina.

Proteína sérica Grau de desnutrição
Leve Moderada Severa

Albumina (g/dL)
(meia-vida = 18-20 dias) 2,8 – 3,5 2,1 – 2,7 < 2,1

Transferrina (mg/dL)
(meia-vida = 10 dias) 150 – 200 100 – 150 <100

Pré – albumina (mg/dL)
(meia vida = 2 a 3 dias) 10-15 5-10 <5
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estudos com pacientes em pós-operatório cardíaco a excreção 
de 3-MH está aumentada.95 Em um estudo americano com 
9394 indivíduos buscou-se avaliar a relação entre o IMC < 
20kg/m2 e índices de creatinina < 0,7 mg/dL com o aumento 
da mortalidade em pacientes idosos com doença arterial 
coronária (DAC) submetidos a uma intervenção coronária 
percutânea.96 O IMC <20 kg/m2 e níveis de séricos reduzidos 
de creatinina são indicadores de sarcopenia em pacientes 
idosos. Os autores observaram um aumento da mortalidade 
por causas cardiovasculares em pacientes com IMC normal e 
creatinina reduzida e aumento das mortes por diversas causas 
no grupo com também em um grupo com IMC reduzido.96

A análise do hemograma pré e pós-cirurgia cardíaca para 
o acompanhamento de alterações dos níveis de hemoglobina 
(Hb), hematócrito (Ht) e contagem total de linfócitos (CTL) tam-
bém devem fazer parte da rotina de avaliação e monitoramento 
do estado nutricional de pacientes cardíacos em situações de 
emergências associados ou não à intervenções cirúrgicas.96
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TRANSTORNO DO PÂNICO: CARDIOLOGIA E 
PSICOLOGIA EM AÇÃO

PANIC DISORDER: CARDIOLOGY AND PSYCHOLOGY IN ACTION

RESUMO
O presente ensaio tem como objetivo apresentar reflexões sobre o processo diagnóstico 

no campo dos transtornos mentais com manifestações clínicas, especificamente, o transtorno 
do pânico (TP), assim como seu impacto no sistema de saúde e na rotina dos serviços de 
emergência, além de apontar diretrizes para o acolhimento, manejo e encaminhamento 
dos usuários que apresentam esse sofrimento psíquico-emocional. A dor torácica é um dos 
sintomas mais comuns nos serviços de emergência médica de atendimento primário. Por 
ser um sintoma presente tanto no transtorno do pânico quanto na isquemia miocárdica na 
doença arterial coronariana (DAC), muitos indivíduos acometidos por TP acreditam estar na 
iminência de um problema grave de saúde, como por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. 
Temos no caso do TP um exemplo da ausência de fronteiras entre o somático e o psíquico, 
pois a mistura dos sintomas físicos e emocionais podem confundir o processo diagnóstico. 
O profissional atua em um contexto desafiador, pois se vê em meio a demandas que, muitas 
vezes, incluem questões de outra ordem além da orgânica. É fundamental que apure sua 
escuta para realizar um diagnóstico diferencial e o encaminhamento adequado, devendo 
ter cuidado ao se comunicar com o paciente que busca atendimento.

Descritores: Transtorno de pânico; Doença das coronárias; Psicoterapia; Serviços médicos 
de emergência; Transtornos de ansiedade; Dor no peito; Diagnóstico diferencial.

ABSTRACT
This essay presents some reflections about the diagnostic process in the field of mental 

disorders with clinical symptoms, specifically, Panic Disorder (PD), and their impact on the 
Health System and the routine of the emergency services. It also points out some guidelines 
to receipt, management and referral of users who present this psychic-emotional suffering. 
Chest pain is one of the most common symptoms in the primary care emergency medical 
services. As a symptom that is present in both panic disorder and myocardial ischemia 
in coronary artery disease (CAD), many individuals affected by PD believe they are on the 
verge of a serious health problem, such as acute myocardial infarction. The case of PD is 
an example of the blurring of borders between the somatic and the psychic, as a mixture 
of physical and emotional symptoms can lead to confusion in the diagnostic process. Pro-
fessionals act in a challenging context, with many demands being placed on them, which 
often include issues other than organic ones. It is essential that these professionals listen 
carefully, in order to make a differential diagnosis and proper referral, paying close attention 
when communicating with the patient who is seeking care. 

Keywords: Panic disorder; Coronary disease; Psychotherapy; Emergency medical services; 
Anxiety disorder; Chest pain; Diagnosis, differential.
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INTRODUÇÃO
“Ser humano é ter a capacidade de envolver-se, de se afe-

tar e ser afetado pelo outro. É esse sentimento, que se chama 
cuidado, e se situa na lógica do afeto. É a partir do cuidado 
com o outro, que o ser humano desenvolve a dimensão da 
alteridade e do respeito; valores fundamentais da experiência 
humana e da possibilidade de trabalho interdisciplinar...1 “

Os serviços de emergências (SE) enfrentam desafios em 
seu cotidiano que incluem o atendimento à uma demanda 

elevada de usuários que os buscam para agravos em saúde 
não urgentes e o equilíbrio de recursos e insumos que devem 
ser direcionados de modo eficaz àqueles que necessitam 
de intervenções emergenciais. As estratégias utilizadas para 
identificar e estratificar os cuidados em saúde envolvem o 
acolhimento e triagem dos usuários e a classificação de 
riscos a partir dos sintomas relatados.

A dor torácica é um sintoma importante, devendo sem-
pre ser investigada, uma vez que sua identificação precoce 
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permite a atuação em condições clínicas potencialmente 
ameaçadoras da vida. O foco principal a partir do relato 
desse sintoma nos prontos-socorros é a rápida triagem de 
pacientes com alta probabilidade de infarto, a diferenciação 
quanto à presença de isquemia miocárdica e o diagnóstico 
de doenças cardiovasculares não coronarianas, doenças 
pulmonares e do trato digestivo de alto risco.2 

O cotidiano, contudo, apresenta uma dificuldade adi-
cional aos profissionais que atuam nesse campo – o que 
fazer com pessoas que apresentam dor torácica, porém não 
são encontrados substratos orgânicos que justifiquem tal 
sintoma? De que dor falam e sofrem essas pessoas, se no 
corpo (e em exames complementares) não são encontrados 
sinais de doença? Como acolher essas pessoas, conduzir e 
encaminhar tais casos?

O presente ensaio tem como objetivo apresentar reflexões 
sobre o processo diagnóstico no campo dos transtornos 
mentais, com manifestações clínicas que tem como alvo o 
transtorno do pânico, seu impacto no sistema de saúde e 
no cotidiano dos serviços de emergência, além de indicar 
diretrizes para o acolhimento, manejo e encaminhamento de 
pessoas que manifestem tal sofrimento emocional.

Da crise ao transtorno – o Pânico
Pânico é uma palavra de origem grega - panikós/panikon – 

cujo significado está associado a pavor repetitivo. Na mitologia 
grega, está ligado a história do Deus Pã, que morava na floresta 
e assustava os mortais que se aventuravam a atravessá-las. 
As primeiras descrições nosológicas2 do que conhecemos 
hoje como transtorno de pânico, datam do século XIX, como 
a “neurose de ansiedade” descrita por Freud, o “coração de 
soldado” de Da Costa, a “astenia neurocirculatória” de Wheeler 
e a “síndrome de esforço” de Lewis. Esses quadros tinham em 
comum a ativação paroxística do sistema nervoso autônomo 
(SNA) desencadeando sintomas como vertigem, ansiedade, 
sudoreses, dispnéia e parestesia, além de pensamentos ca-
tastróficos associados aos sintomas.4

Foi, a partir da terceira edição, do Manual estatístico e 
diagnósticos de transtornos mentais (DSM-III), publicado 
pela Associação Americana de Psiquiatria (APA) em 1980, 
que o quadro clínico passou a ser conhecido e diagnosticado 
pela comunidade médica como Transtorno de Pânico (TP), 
principalmente a partir dos estudos de Donald Klein sobre 
a eficácia de imipramina em pacientes que apresentavam 
crise episódicas de ansiedade.3,5

O TP é notadamente o transtorno de ansiedade mais 
estudado nos últimos 30 anos,4 caracterizando-se pela 
presença de ataques de pânico(AP) recorrentes acompa-
nhados por uma persistente preocupação com ataques 
adicionais e alterações mal adaptativas do comportamento,6,7 
que consistem em uma sensação de medo ou mal-estar 
intenso, acompanhada de sintomas físicos e cognitivos, 
que se iniciam de forma brusca, alcançando intensidade 
máxima em até 10 minutos, trazendo consequências ne-
gativas a longo prazo como a perda de produtividade, do 
bem-estar e o isolamento social.4,8 O AP não é um transtorno 
mental por si mesmo, mas sim uma condição que pode 
estar presente no contexto de outros transtornos ansiosos 
(Transtorno de ansiedade generalizada e Transtorno do 
estresse pós-traumático).3 

A manifestação do AP ocorre com início súbito, sem 
fator desencadeante obrigatório e com pelo menos quatro 
dos seguintes sintomas: palpitações, sudorese, tremores ou 
abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação 
de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea, desconforto 
abdominal, sensação de tontura, instabilidade ou vertigem, 
calafrios ou ondas de calor, parestesias, desrealização ou 
despersonalização, medo de perder o controle ou enlouquecer 
e, principalmente, medo de estar enfartando e/ou morrendo.6

Os AP podem ocorrer em períodos diurnos ou noturnos, 
com implicações diferentes para o manejo dos mesmos. 
Os ataques de pânico noturnos(APN), que acometem de 
44% a 71% dos portadores de TP, estão relacionados a um 
subtipo mais grave, com duração mais longa e sintomas 
fóbicos mais intensos, porém com resposta farmacológica 
melhor uma vez que observa-se uma preponderância de 
fatores biológicos em seu desencadeamento. Os ataques 
diurnos, por sua vez, aparentemente estão mais relacionados 
a fatores cognitivos e psicológicos.8

O TP é a recorrência de AP durante certo período de 
tempo e com uma frequência determinada, com a experiência 
de pelo menos um mês de uma das seguintes condições: 
preocupação persistente acerca do ataque e suas conse-
quências e/ou mudança do comportamento após o ataque. 
Observa-se que no TP, componentes comportamentais re-
correntes passam a ser prevalentes, como a evitação fóbica 
(evitar lugares ou situações nos quais já teve AP) e ansiedade 
antecipatória (sofrer por antecipação frente uma potencial 
situação ansiogênica).3

Com relação à sua etiologia, diversos fatores vêm sendo 
atribuídos às causas da TP, sendo que tanto fatores genéticos 
quanto ambientais parecem contribuir para esse transtorno. 
Estudos familiares e com gêmeos evidenciaram risco cerca 
de oito vezes maiores de vulnerabilidade ao TP, com herdabi-
lidade estimada de 43% e diversos polimorfismos em genes 
estão em investigação, ainda sem resultados conclusivos.4,8

Eventos estressores, tanto na infância quanto na vida 
adulta, também estão relacionados ao desenvolvimento do 
TP, sendo que cerca de 80% dos portadores do transtorno 
relataram algum evento nos 12 meses que precederam o 
início do transtorno, sendo os mais comuns a transição de 
papéis sociais (90%) e perdas (40%), entretanto, consistentes 
trabalhos apontam que a qualidade da relação parental é 
outro fator psicossocial relevante.4,8

PREVALÊNCIA
A prevalência de TP nos últimos 12 meses é de 2,7% nos 

EUA e 1,8 na Europa,7 entretanto não foram encontrados 
estudos brasileiros4 com amostra representativa. TP é mais 
prevalente em mulheres do que homens (2:1), com o surgi-
mento na adolescência ou início da vida adulta, na faixa de 
20 a 30 anos. Está presente na história clínica de parentes 
de primeiro grau, etnia branca e com relato de eventos vitais 
estressores, apresentando ansiedade, depressão e uso 
de substâncias psicoativas (tabagismo, cafeína, álcool e 
outras drogas) como comorbidades. Apesar de mais comum 
na idade adulta jovem, o TP pode ocorrer em crianças e 
adolescentes, com frequência que pode variar entre 05% 
a 6%, com sintomas semelhantes aos acima descritos.8 
Nos quadros de ansiedade, 74% tem como comorbidade a 
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fobia especifica, 66% transtorno de ansiedade social, 32% 
transtorno de ansiedade generalizada, 13% de ansiedade de 
separação. Já em abuso e dependência de álcool e drogas, 
apenas para álcool temos 14% e apenas para drogas temos 
11%, notando-se que, para TP a comorbidade com doenças 
psiquiátricas é regra e não exceção.9

Em um importante estudo desenvolvido pela OMS/OPAS 
- Dalys (Disability-Adjusted Life Years) para avaliar a carga das 
doenças sobre a mortalidade prematura e anos vividos com 
limitações e incapacidades, foi evidenciado que as doenças 
mentais apresentam-se como importantes causas de anos de 
vida perdidos, seja por mortalidade precoce seja por limitações 
e incapacidades de longa duração, destacando a depressão, 
a síndrome do pânico e outras formas de ansiedade.10

Haja visto que, apenas 10% dos diagnósticos de TP são 
realizados por profissionais da saúde mental(psiquiatra ou 
psicólogo), de 10 a 30% ocorrem em clinicas médicas de 
neurologia, otorrinolaringologia e doenças respiratórias; e 
até 60% dos pacientes têm seu diagnóstico estabelecido 
em consultórios de cardiologia.11 

AP estão entre os diagnósticos mais prevalentes nos 
serviços de emergência, entretanto, pacientes que chegam 
aos hospitais com queixa de dor torácica são diagnosticados 
como dor torácica não cardíaca, tendo TP alta prevalência.12 
43% dos pacientes com TP têm seu primeiro atendimento 
no Pronto Socorro, sendo que 15% chegam às emergências 
em ambulâncias.13

Em um estudo realizado no Canadá14 foi observado pa-
cientes atendidos em serviços de emergência com sintomas 
de dor torácica e avaliados por meio de teste ergométrico ou 
arteriografia coronariana, com entrevista psiquiátrica prévia à 
cardiológica, revela que dos 1.364 pacientes com dor torácica, 
411 apresentavam TP sendo que dentre eles, 306 não tinham 
diagnóstico de doença arterial coronariana (DAC). Por outro 
lado, dos 1.364 pacientes, apenas 248 apresentavam DAC 
sem TP. Ou seja, dentre aqueles que entraram no serviço de 
emergência com dor torácica, 30,1% apresentavam TP e destes 
22,4% tinham TP sem DAC. Se analisarmos apenas os que 
apresentavam TP, 74,4% não apresentavam DAC. Embora a 
proporção de pacientes com TP sem DAC tenha sido significati-
va, é de extrema relevância o achado de que aproximadamente 
26% dos pacientes com TP eram também portadores de DAC.2

EQUIPE MULTIPROFISSONAL NA 
EMERGÊNCIA LIDANDO COM O PÂNICO

Atuar em uma unidade de emergência implica em lidar, 
diariamente, com diversos desafios, entre eles: o encontro 
com o súbito e o desconhecido - elementos que exigem ava-
liação rápida e certeira, capaz de resultar em um diagnóstico 
esclarecedor, propiciando intervenção efetiva.15 Além disso, 
os serviços de emergência (pronto atendimento) são “portas 
abertas” do serviço de saúde, sendo, muitas vezes, o único 
espaço de cuidados para diferentes tipos demandas, que 
podem ultrapassar o campo orgânico/biológico, esbarrando 
em aspectos emocionais e sociais, nem por isso menos 
importantes.16 Dentro desse campo, o profissional necessita 
ser capaz de realizar um acolhimento a pessoa em sofrimento, 
concomitante a uma avaliação precisa, resolutiva e rápida, 
que não necessariamente vai de encontro com as demandas 
do paciente e seus entornos. 

Tal cenário tende a se complicar na medida em que o 
próprio paciente pode não conseguir identificar claramente 
suas demandas e sintomas, dificultando que o seu relato seja 
esclarecedor. Tudo isto somado a um contexto de angústia e ur-
gência. O despreparo do profissional acaba gerando diferentes 
frustrações: ao paciente, que acaba não se sentindo acolhido 
e cuidado em suas necessidades; e ao próprio profissional, 
que é envolvido por um sentimento de impotência, mediante 
a sua impossibilidade de resolver a questão apresentada. 
Trata-se de uma situação-limite e um contexto de crise onde 
muitos desencontros são possíveis! O confronto com as vi-
cissitudes da vida podem desencadear descargas de afeto 
que farão emergir a importância de cuidar com dignidade , 
considerando para além de um sofrimento físico, um verdadeiro 
sentimento de desamparo que inunda a todos.15

Este contexto pode se tornar mais complexo e exigente 
aos profissionais quando estes esbarram em demandas de 
cunho psíquico, muitas vezes, sobrepostas a queixas físicas, 
o que requer um diagnóstico correto, assim como um direcio-
namento para um cuidado apropriado. É sabido que, quando 
a queixa orgânica de um paciente vem acompanhada de um 
elemento psicológico, algumas confusões podem ocorrer. 
O âmbito psíquico, em alguns momentos, pode ser percebido 
como ruído perturbador que traz dificuldades, tais como: falta 
de clareza da comunicação, gerando uma imprecisão, a qual 
pode levar o profissional a um lugar de angústia pela dificuldade 
de nomear o que está ocorrendo; além disso, mesmo após 
um diagnóstico apropriado, nem sempre há a possibilidade 
de oferecer um cuidado e suporte certeiro para o que se 
apresenta, seja por falta de estrutura organizacional, seja por 
falta de formação adequada da equipe. O AP exemplifica esta 
ausência de fronteira entre o somático e o psíquico, pois a 
mistura entre sintomas físicos e emocionais podem confundir 
tanto profissional, quanto paciente. 

Com relação à sintomatologia, o TP gera, no pacien-
te, um contexto de intenso medo (de perder o controle, 
de enlouquecer, de morrer). Este se manifesta por dife-
rentes sintomas físicos e emocionais, concomitantemente. 
Entre os sintomas, está a dor torácica, que pode fazer com 
que o paciente interprete o fato como um problema cardíaco 
grave, levando-o à busca repetida por inúmeros atendimentos 
em unidades de urgência, cardiológicas ou outros serviços 
médicos. Somado à questão da dor, outros sintomas básicos 
(palpitação, sudorese, sensação de asfixia, sufocação e 
ondas de calor) do AP também estão presentes nas doenças 
do coração, sendo possível que pessoas acometidas por AP 
busquem avidamente os serviços de emergência, alegando 
“ataque do coração”.

Na prática, essa semelhança na apresentação e na sinto-
matologia do sofrimento pode aparecer a partir de diferentes 
configurações: pacientes apresentando unicamente um AP 
(imaginado estar vivenciando um quadro cardiológico); pacien-
tes apresentando um quadro cardiológico, podem apresentar 
algum medo (uma reação natural frente ao evento estressor 
que está ocorrendo); ou pacientes com uma sobreposição dos 
diagnósticos. Assim, conhecer como estes casos se apresen-
tam, familiarizar-se com tais demandas, instrumentalizar-se 
para cuidar das mesmas favorece o diagnóstico e intervenção 
precoces, diminuindo as possibilidades de agravamento e 
potencializando a recuperação psíquica dos pacientes.17
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Certamente, a conduta frente a tal situação é verificar 
a origem dos sintomas, ou seja, examinar e identificar (ou 
excluir) o âmbito orgânico/cardiológico. Caso haja dúvidas 
quanto à origem cardiológica dos sintomas, alguns autores 
tentaram estabelecer questionários para identificar sintomas 
de pânico em pacientes admitidos no setor de emergência. 
Os resultados ainda são divergentes, mas algumas perguntas 
mostraram relação positiva, como “O paciente tem algum 
transtorno de ansiedade?”, “Quando percebe os batimentos 
cardíacos mais acelerados tem a sensação de que vai ter um 
ataque do coração?”, “Quando fica nervoso tem a sensação 
de que vai sufocar até a morte?” Sabe-se que, o medo focado 
na ideia de que algo acontecerá com o coração, contribui 
para o surgimento da dor torácica não cardíaca.18,19

A escuta atenta a história trazida pelo paciente é de extrema 
importância pois, a presença de um discurso envolvendo medo 
e angústia emergem na fala de tais indivíduos. Evidenciou-se, 
nos pacientes com o TP, uma frequência maior de sintomas que 
envolvem distorções cognitivas como medo de acontecer o 
pior e do descontrole. O denso componente emocional altera e 
confunde as interpretações acerca dos estímulos disparadores 
e da intensidade e duração dos mesmos.20

Diante de tal desafio, as equipes podem utilizar um algo-
ritmo3 que  relaciona sintomas de dor torácica com possível 
quadro de IAM e/ou pneumonia. Palpitações e taquicardia 
estão mais relacionadas com arritmia e hipoglicemia. Pa-
restesias, por sua vez, com processo expansivo cerebral, 
e dispneia está mais relacionada com ICC e DPOC. Se os 
exames para identificaram tais diagnósticos não chegarem 
a um quadro orgânico, há de se cuidar dos sintomas de 
ansiedade. A sugestão é oferecer orientações sobre o caráter 
autolimitante e não letal da crise, providenciar local calmo 
para o paciente, promover medidas de tranquilização, assim 
como informações sobre o que está ocorrendo, assegurando 
o fato dele estar seguro naquele espaço, recebendo todo 
o cuidado necessário para preservar sua vida. Nota-se a 
relevância de uma abordagem individualizada e, se possível, 
multiprofissional. Na presença de um quadro de hiperventi-
lação, deve-se também realizar orientações. Na medida em 
que a crise for passando, deve-se cuidar da comunicação/
esclarecimento acerca do quadro ocorrido, juntamente com 
um encaminhamento específico, quando necessário (crise 
prolongada) ao psiquiatra.

É importante identificar ataques secundários a uma con-
dição clínica (hipertireoidismo, feocromocitoma), ao uso 
ou abstinência de substâncias (cocaína, álcool, cafeína, 
nicotina, broncodilatador, hipnóticos, sedativos), a transtor-
nos de ansiedade (TP) e a outros transtornos psiquiátricos. 
Outrossim, o abuso de estimulantes, bem como a abstinên-
cia de depressores do sistema nervoso central, devem ser 
avaliados na anamnese como possíveis responsáveis pelo 
AP. Caso o AP não possa ser melhor explicado por nenhuma 
condição clínica ou pelo uso ou abstinência de substâncias, 
deve-se proceder à investigação diagnóstica para transtornos 
psiquiátricos, com especial atenção para os transtornos de 
ansiedade. Seguem algoritmos como sugestão para avaliação 
diagnóstica (Figuras 1 e 2).4

Uma medida importante para auxiliar na organização e 
tranquilização do paciente é o manejo emergencial das crises 
de pânico, por meio de informações acerca da origem dos 

sintomas (provenientes de um ataque de ansiedade, não 
configurando uma condição clínica grave com risco de morte 
iminente), sempre ressaltando que a crise é realmente intensa, 
muito desagradável e causa mal-estar muito forte. Deve-se 
lembrar o caráter passageiro (cerca de 10-30 minutos) do 
ataque e, especialmente, instruir o paciente para que ele 
respire pelo nariz e não pela boca, enfatizando a importância 
dele manejar a frequência de inspirações no intuito de não 
hiperventilar. Na presença de sintomas predominantemente 
respiratórios, relacionados provavelmente a hiperventilação, 
o paciente é instruído a respirar com o diafragma, poupan-
do o uso da musculatura intercostal. Deve-se estimulá-lo a 
respirar lentamente até que os sintomas de hiperventilação 
desapareçam. Algumas técnicas de relaxamento também 
podem ser utilizadas. Como sugestão, instruir o paciente 
a permanecer deitado, com os olhos fechados, respirando 
lenta e profundamente, tentando relaxar todo o corpo ima-
ginando-se em um lugar tranquilo e agradável. No entanto, 
se a crise for de média a alta intensidade e/ou por tempo 
prolongado, o uso de psicofármacos sob orientação médica, 
será aconselhado.4

A comunicação com o paciente é muito relevante. Isso 
porque, apesar do alívio de não encontrar um elemento que 
pode significar um risco de morte concreto, a experiência 
do paciente permanece sendo de uma angústia de morte. 
Comunicar que “o coração está bem” pode, em alguns casos, 
confortar, porém, se isto for informando sem o devido cuidado, 
pode adquirir outra conotação. Isso porque, explicitar que o 
problema é da ordem psiquiátrica, sem um cuidado adequado, 
pode gerar – no paciente – uma sensação de que o profissional 
está subestimando sua queixa, duvidando de seu sintoma e 
até “dispensando-o”, sem oferecer um suporte momentâneo 
ao seu sofrimento. É como se o sofrimento apresentado (que 
é bastante intenso), seja interpretado como insignificante. 

Trata-se de um adoecimento que necessita de tanto cui-
dado, quanto um evento cardiológico, sendo muito importante 
oferecer uma orientação acerca do ocorrido (ao paciente e 
também ao acompanhante), assim como indicar, através 
de encaminhamento, espaços específicos para que estes 
indivíduos tenham um tratamento adequado e contínuo (não 
apenas nos momentos de AP). 

É imprescindível que a equipe já tenha identificado previa-
mente, locais que possam oferecer cuidado a este indivíduo, 
em especial, nos casos de instituições signatárias ao sistema 
público(Sistema Único de Saúde - SUS). Isto porque, há uma 
rede de apoio, com diferentes níveis de complexidade e 
modos de atuação, que necessitam ser do conhecimento do 
paciente. Se a instituição tiver a presença de um profissional 
da área da saúde mental, é relevante que este possa participar 
tanto da identificação do diagnóstico, quanto da intervenção e 
da orientação acerca da continuidade do cuidado necessário, 
uma vez que, o AP é a exacerbação de um estado de sofri-
mento (que pode estar latente ou manifesto), necessitando 
de cuidado contínuo e prolongado. Situações estressantes, 
eventos traumáticos, momentos de crise, rupturas e perdas 
podem estar ocorrendo na vida do paciente, e este pode 
se beneficiar de um cuidado especializado e direcionado 
(diferente do que é oferecido em unidades de emergência).

Deve-se considerar também, que, mesmo se tratando de 
um quadro cardíaco, sintomas ansiosos podem se apresentar 
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Figura 1. Algoritmo de avaliação diagnóstica dos ataques de pânico.
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conjuntamente (chegando ou não a caracterizar um AP). 
O cuidado deve estar centrado no sujeito e não apenas na 
queixa (cardíaca), negligenciando o âmbito psíquico - ainda 
que se saiba que, pode estar ocorrendo uma relação de 
causa e efeito, ou seja, o ataque cardíaco gerando uma 
reação psíquica de medo e ansiedade! Especial consideração 
deve ser dada a pessoas que  desenvolveram um quadro 
psiquiátrico frente a doença cardíaca. 

Há diferentes maneiras destes elementos se apresentarem 
no sujeito, exigindo dos profissionais, competências para lidar, 
de forma efetiva, com essas complexidades que envolvem a 
pessoa e seus familiares. Um diagnóstico errôneo ou incom-
pleto gera sofrimento ao paciente, produzindo cronificação 

Figura 2. Algoritmo de manejo emergencial dos ataques de pânico.

dos sintomas, limitações na rotina e diminuição da qualidade 
de vida; além de acarretar em um uso excessivo e inadequado 
dos recursos de saúde. 

Outro desafio do TP em serviços de emergência, é a 
realização de um diagnóstico diferencial, associando TP a 
outros transtornos de ansiedade, permitindo assim o manejo 
adequado da crise (Tabela 1).

Como evidenciado anteriormente, o conjunto de sintomas 
que caracteriza o TP pode ser confundido com diversos qua-
dros clínicos médicos de natureza orgânica, principalmente 
do sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema 
endócrino, doenças pulmonares agudas e outras condições 
clínicas, ilustradas na tabela abaixo (Tabela 2).
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Tabela 1. Diferenças do TP e demais Transtornos de Ansiedade.

Transtorno de Pânico (TP) Transtorno de Ansiedade 
Social (TAS)

Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG)

Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático (TEPT)

Esquiva associada ao medo de 
ocorrer um ataque e não obter 
ajuda/poder sair. Sem ativadores/ 
gatilhos(quadros repentinos)

Esquiva associada ao medo de ex-
posição, humilhação, em situações 
sociais (ativadores situacionais)

Preocupação centralizada no re-
ceio de um novo ataque de pâni-
co. Ênfase nas sensações corporais.

Preocupações voltadas à situações 
corriqueiras da vida. Excesso con-
tínuo de sintomas de ansiedade.

De modo geral, não há história 
prévia de exposição direta ou in-
direta à situação de risco. Ataques 
espontâneos, súbitos, sem causas 
aparentes, podendo ocorrer du-
rante o sono (ataques noturnos).

Deve-se ter vivenciado ou teste-
munhado uma situação de risco. 
As recordações do evento são 
aflitivas, intrusivas e recorrentes. 
Estado de hiperexcitabilidade 
constante (insônia, irritabilidade, 
dificuldade de concentração). 
Evitação de pensamentos ativida-
des, locais e pessoas que fazem 
lembrar o evento traumático.

Associação Brasileira de Psiquiatria; Academia Brasileira de Neurologia; Sociedade Brasileira de Pediatria. Transtorno do Pânico: diagnóstico. In: Associação Médica Brasileira. 
Projeto Diretrizes. 2012; 1-18.

Tabela 2. Doenças orgânicas com sintomas parecidos com o TP.

Sistema cardiovascular

Infarto agudo do miocárdio 

Insuficiência cardíaca 

Hipertensão arterial sistêmica 

Prolapso da valva mitral

Angina pectoris 

Taquicardia atrial

Sistema neurológico

Epilepsia do lobo temporal

Tumores expansivos 

Esclerose múltipla

Doença de Parkinson

Sistema endócrino

Doença de Addison

Síndrome de Cushing;

Diabetes

Hipoglicemia

Hipertireoidismo

Hipoparatireoidismo

Tireoidite autoimune

Feocromocitoma

Síndrome pré-menstrual 

Transtornos da menopausa

Doenças pulmonares 
agudas

Asma 

Embolia pulmonar 

Doenças obstrutivas crônicas e 
agudas

Outras situações clínicas
Intoxicações com drogas

Síndromes de abstinência
Associação Médica Brasileira. Projeto Diretrizes. 2012; 1-18.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dor torácica é um sintoma comum entre os pacientes com 

TP, levando-os, em sua maioria, aos serviços de emergência. Nes-
se cenário, o paciente busca aplacar o seu sofrimento, enquanto 
o médico busca uma categorização diagnóstica da qual ele possa 
estabelecer o tratamento,5 dificultado pela mimetização dos sinto-
mas de AP em DAC. Estes eventos nos mostram a necessidade 
de que, os médicos de serviços de emergência tanto clínicos 
como cardiologistas, devem estar familiarizados com o transtorno 
de pânico, para o adequado manejo tanto do diagnostico rápi-
do como diferencial para doenças cardiovasculares. Algumas 
medidas podem ser adotadas para minimizar as dificuldades 
encontradas no diagnóstico diferencial como:
• Utilização de instrumentos de rastreio para transtornos 

psiquiátricos em serviços de emergências;
• Avaliação sistemática de TP em usuários que dão entrada 

à serviços de emergência com dor torácica;
• Estabelecimento de algoritmos multiprofissionais que 

incluam avaliações clínicas, exames para detecção de 
alterações orgânicas e avaliações psicológicas, psiquiá-
tricas e psicossociais;

• Educação, capacitação e treinamento da equipe de serviços 
de emergência para identificação, acolhimento, manejo e 
encaminhamento do TP;

• Informação, orientação e educação de pacientes e fami-
liares sobre o TP e tratamentos disponíveis. 

O paciente deve ser cuidado como indivíduo que pode 
manifestar seu sofrimento de diferentes maneiras. O sintoma 
precisa ser visto como uma importante via de comunicação 
deste sujeito. Acolher esta pessoa é legitimar esta manifestação 
de que algo lhe falta(lhe faz sofrer), podendo assim dar sentido 
a própria dor simbolizada. A escuta diferenciada e o acolhimento 
legitimam uma demanda para que o próprio sujeito possa 
construir um percurso para dar sentido ao sintoma e a angústia 
que nele subjaz, concebendo-se absolutamente humano!
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Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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EMERGÊNCIA CARDIOVASCULAR: REFLEXÕES SOBRE A 
EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO SOCIAL

CARDIOVASCULAR EMERGENCY: REFLECTIONS ON THE EXPERIENCE 
OF SOCIAL SERVICES

RESUMO
Este artigo apresenta como objetivo compartilhar a experiência profissional do assis-

tente social em espaço sócio ocupacional da saúde, mais especificamente em Unidade 
de Emergência referenciada em cardiologia de hospital publico. O assistente social é um 
profissional que integra a equipe de saúde e atua em hospitais. O método adotado con-
sistiu na observação diária do assistente social no lócus profissional, ou seja, na unidade 
de emergência, assim como a pesquisa bibliográfica, com base em artigos científicos 
referentes ao assunto.

Descritores: Serviço social; Emergência; Doenças cardiovasculares.

ABSTRACT
This article aims to share the professional experience of social worker in the area of 

occupational health, more specifically in a reference Emergency Unit of a public cardio-
logy hospital. The Social worker is a professional who is part of the Health Team and who 
works in hospitals. The method adopted was daily observation of the Social Worker in the 
professional locus, i.e. in the emergency unit, as well as bibliographic research, based on 
scientific articles on the subject.

Keywords: Social work; Emergency; Cardiovascular diseases.
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INTRODUÇÃO
Apesar do avanço tecnológico quanto ao conhecimento 

e tratamento das doenças, a medicina ainda não avançou 
na cura de muitas moléstias cardíacas.  As doenças car-
diovasculares sempre ilustraram o cenário mundial, sendo 
considerada principal causa de morte, chegando a 17,7 
milhões em 2015, representando 31% de óbitos, segundo 
a OMS.¹ Adoção de hábitos saudáveis e abandono de 
práticas que prejudicam o organismo podem ajudar na 
prevenção, como realização de atividades físicas, dieta 
alimentar saudável, diminuição do tabagismo e bebidas 
alcoólicas. Os determinantes sociais de saúde influenciam 
também todas as dimensões do processo de saúde da 
população, tanto do ponto de vista do indivíduo, quanto 
da coletividade onde se encontram. Estão associados, 
os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, 
psicológicos e comportamentais, abrangendo também 
fatores de risco à população, tais como moradia inadequada, 
escolaridade, renda e emprego. 

Com o advento da Constituição Federal “cidadã” de 
1988, houve uma reestruturação da saúde na sociedade 
brasileira, sendo a mesma reconhecida como um direito 
social, garantido como um dever do Estado, com atendimento 
universal, integral e igualitário, independente de contribuição 
ou outro requisito.²

Assim segundo Arouca:
“Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: 

é um bem-estar social, é o direito ao trabalho, a um salário 
condigno; é o direito a ter água, à vestimenta, à educação, 
e até, a informação sobre como se pode dominar o mundo 
e transformá-lo. É ter direito a um meio ambiente que não 
seja agressivo, mas que, pelo contrário, permita a existência 
de uma vida digna e decente; a um sistema, político que 
respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização 
e de autodeterminação de um povo. É não estar todo tempo 
submetido ao medo da violência, tanto daquela violência 
resultante da miséria, que é o roubo, o ataque, como a vio-
lência de um governo contra o seu próprio povo, para que 
sejam mantidos os interesses que não sejam os do povo”.³

No Brasil o modelo de Gestão de Saúde Publica pre-
conizado pelo SUS enquanto estratégia para melhoria na 
assistência é organizada em três níveis de atenção: primário, 
secundário e terciário.

A atenção primária enquanto inicio de tratamento médico 
ou porta de entrada do usuário, é constituída pelas Unidades 
Básicas de Saúde e Equipes de Saúde da Família, com agen-
damento prévio de consulta ou casos sem sintomas graves 
como vacinação, troca de curativo entre outros. Enquanto o 
nível intermediário de atenção, secundário, fica a encargo 
do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as Urgência) 
relacionadas ao resgate e salvamento, e das Unidades de 
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Pronto Atendimento (UPA 24h) que oferecem estrutura para 
realizar grande parte das urgências e emergências, como 
pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. A 
idéia é prestar atendimento médico, controlar o problema 
e detalhar o diagnóstico e quando necessário encaminhar 
a um hospital ou mantê-lo em observação por 24 horas.4

A oferta suficiente e de qualidade dos serviços em nível 
secundário também contribui para a promoção da integralida-
de na rede de atenção. Neste sentido, a integralidade como 
um dos princípios do SUS pressupõe o estabelecimento um 
conjunto de ações para assistência a saúde da população 
de maneira integrada em seus vários níveis desde a atenção 
básica até os serviços de alta complexidade.5

Hospitais e outras unidades de atendimento especializado 
ou de média complexidade, inclusive de urgência e emer-
gência, compreendem também este nível. O atendimento 
de  alta complexidade, ou nível terciário, é realizado nos 
hospitais de grande porte que apresentam corpo profissional 
competente/especializado na utilização de alta tecnologia, 
para atender situações complexas ou raras, que não foram 
absorvidas nas atenções anteriores.

Os atendimentos nos prontos-socorros nos dias atuais 
obedecem à linha de cuidado Unidade de Emergência. 
Em setembro/2003 foi criada pela portaria/1863, a Política 
Nacional de Urgência e Emergência, visando estruturar e 
organizar a rede de urgência e emergência no Brasil de 
forma humanizada, integrando a atenção às urgências.6

As situações de emergência são caracterizadas pelo 
atendimento imediato ao usuário, as urgências são carac-
terizadas por atendimento prestado em tempo não superior 
a duas horas.7

A Política Nacional de Humanização (PNH), para aten-
dimento nas unidades de emergência preconizado acolhi-
mento como dispositivo de humanização nas práticas de 
atenção em saúde e triagem/avaliação de risco classificatória 
aos pacientes segundo a gravidade, como o Manchester/ 
Inglaterra, protocolo próprio ou de referência, utilizada no 
complexo Hospital das Clínicas.8

A procura por atendimento médico em pronto-socorro 
deve ocorrer em situações de emergência, quando uma 
pessoa necessita de atendimento imediato, em razão do 
risco iminente de morte. 

A Unidade de Emergência Hospitalar Cardiovascular é 
um espaço dinâmico que vai atender situações ameaçadoras 
e bruscas, que requer medidas imediatas de atenção às 
doenças cardiovasculares.

A dinamicidade do ambiente se apresenta pelo estado 
de prontidão da equipe multidisciplinar, sempre preparada 
para assistência imediata e qualificada ao paciente que 
chega demandando rápido atendimento. Tais profissionais 
devem ter uma visão do sujeito na sua totalidade, com co-
nhecimento clínico/ científico, competentes e capacitados, 
garantindo a eficácia e eficiência do mesmo, com um índice 
menor de estresse. 

O que se observa nos dias atuais é um sistema de saúde 
precário, com poucas opções no atendimento primário e ou 
secundário, saturado de usuários que acabam por buscar 
atendimento emergencial nos prontos socorros, para resolu-
ção de problemas de menor complexidade, principalmente 
em hospitais escolas que dispõem de conhecimento e alta 

tecnologia, não respeitando a hierarquização do SUS de 
forma descentralizado, onde o paciente dever ser atendido 
no seu bairro, para posterior encaminhamento a alta com-
plexidade, caso necessário. Nesse sentido, a emergência de 
referência em cardiologia dos hospitais públicos se torna a 
porta de entrada nos serviço de alta complexidade do Sistema 
Único de Saúde, utilizada muitas vezes, pela população que 
busca consulta de pronto atendimento, pela dificuldade de 
acesso na rede básica.  

Assim, o serviço de emergência cardiológica continua 
sendo um desafio para os gestores dos serviços públicos 
e privados, por ser de alta complexidade, fazer uso de 
equipamentos e tecnologia avançada e exigir profissionais 
capacitados.

Por outro lado, aliados a esses fatores, o processo de 
trabalho desenvolvido pelos vários profissionais que com-
põem a equipe multidisciplinar e atuam nesse espaço sofrem 
impacto e são afetados pelas condições de saúde e doença 
da população atendida, ao mesmo tempo, que ocorre o 
aumento do atendimento nas unidades de emergência car-
diológica de referência.

OS FUNDAMENTOS DO TRABALHO 
DA ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE EM 
EMERGÊNCIA REFERENCIADA 

O Assistente Social é reconhecido como profissional que 
integra as equipes multiprofissionais e sua ação profissional 
incide em todos os níveis de atenção à saúde, segundo ao 
Conselho Nacional de Saúde e pela resolução CFESS 389/99.8 
É chamado de “agente intelectual da linha de frente” que 
irá interagir nas relações entre instituição (serviços sociais 
prestados) e demandas sociais emergentes dos usuários.9

A saúde é considerada também como um espaço sócio 
institucional que mais se contrata o assistente social, sendo 
requisitado para trabalhar como mediador entre a realidade 
particular das condições de vida e demais políticas setoriais, 
na promoção, prevenção e atenção à saúde.

A sociedade contemporânea necessita de profissionais 
com diferentes formações intelectuais, que devem atuar nas 
mais variadas expressões da questão social. As profissões 
que atuam na área da saúde ganham destaque em função 
de competência ligada à assistência e promoção à saúde. 
O processo de cuidar da saúde e da doença, no contexto 
do SUS, pressupõe a necessidade de aparato científico e 
tecnológico constante, bem como conhecimento de natureza 
humanística e social, com compreensão do usuário de serviço 
no seu modo de vida cotidiano, além de habilidade para 
execução da prática.10

O exercício profissional do assistente social é realizado 
em três dimensões fundamentais que orientam o seu “fazer” 
cotidiano: teórico- metodológico técnico- operativo e ético 
político, utilizados também na área da saúde que são com-
plementares entre si.

Nos hospitais escolas a atuação do assistente social 
ocorre no tripé institucional: assistência, ensino e pesquisa. 

Na assistência atua nas unidades ambulatoriais, enfer-
maria, UTIs e pronto-socorro, onde realiza atendimento ao 
paciente/familiar/cuidador, observando a política de assistên-
cia que prevê, em seus princípios, o respeito à dignidade do 
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cidadão, à sua autonomia, o direito a benefícios e serviços de 
qualidade, a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza. 

O processo de trabalho do assistente social numa 
Unidade de Emergência Cardiovascular é desenvolvido 
diretamente com o paciente, familiar/acompanhante e equipe 
multidisciplinar. O profissional irá desenvolver respostas 
sociais as diferentes demandas trazidas pelo paciente e 
ou familiar, pois a situação momentânea exige rapidez no 
atendimento. É responsável por identificar as vicissitudes 
e a realidade social do dinamismo das relações sociais 
a qual o paciente está inserido, interpretando à equipe a 
importância dos fatores sociais enquanto aspecto integrante 
da situação de saúde, para garantir o atendimento integral 
de suas necessidades. 

Desse modo, o assistente social que atua numa Unidade 
de Emergência de Referência Cardiovascular, bem como 
toda equipe multidisciplinar, tem que estar preparado, com 
competência e habilidade para realizar todo tipo de atendi-
mento e enfrentar o imprevisto. 

O contato inicial com o paciente é realizado se possível, logo 
após o atendimento das equipes de enfermagem e médica. 

O profissional realiza seu trabalho conjuntamente com a 
equipe de saúde, porém com um olhar voltado a realidade do 
usurário compreendendo o em sua totalidade, não apenas no 
órgão doente, o que faz parte de sua formação profissional.

O assistente social, ao participar de trabalho em 
equipe na saúde, dispõe de ângulos particulares de 
observação na interpretação das condições de saúde 
do usuário e uma competência também distinta para o 
encaminhamento das ações, que o diferencia do médico, 
do enfermeiro, do nutricionista e dos demais trabalhadores 
que atuam na saúde.11

As demandas sociais atendidas pelo assistente social 
são as mais variadas possíveis, espontâneas ou encami-
nhadas por profissionais da equipe de saúde, da Unidade 
de Emergência Cardiológica que vão desde os casos explí-
citos de vulnerabilidade social até o de paciente que chega 
sozinho, tem morte súbita e sem documentação, do idoso 
que vem e mora só, da pessoa que permanece internada e 
acompanhante é idoso ou menor, sem condições de retornar 
para casa, do morador de rua, daqueles que apresentam 
transtorno mental sem documentação, daquela que mora 
sozinha que apresenta outra doença aguda e precisa ser 
transferida, da que tem convenio privado e não oferece 
cobertura, das muitas ocorrências que tem de prosseguir 
tratamento domiciliar, ou na rede de atenção básica por 
necessitar de equipamento específico.

Assim podemos referir que são ações de caráter 
emergencial/assistencial, relacionadas ás necessidades 
básicas dos usuários e ou familiar (obtenção de trans-
porte, hospedagem/casa de apoio, órteses e próteses, 
encaminhamento para rede socioassistencial, ente outros), 
ações socioeducativas relacionadas à troca de informações/ 
alternativas para resolução de demandas sociais visando 
mudanças (abordagens individuais e ou grupais, dinâmica 
institucional/normas e rotinas, orientação trabalhista/previden-
ciária, orientações para acesso a serviços e direitos sociais), 
planejamento e assessoria (programas de atendimentos 
específicos, planejamento estratégico).

Salientamos também o atendimento à família do usuário, 
que geralmente chega á unidade em momento crítico, deveras 
angustiada ou mesmo preocupada, sendo realizadas ações 
socioterapêuticas diante de situações de sofrimento. O apoio 
socioinstitucional e acolhimento também são realizados no 
atendimento as necessidades apresentadas pela família 
quanto a oferta de serviços das redes sociais.12

O assistente social numa Unidade de Emergência Car-
diovascular tem que realizar inicialmente, a entrevista social 
com o paciente para avaliar a condição socioeconômico 
familiar, trabalhista e previdenciária. 

A entrevista social é um instrumento técnico operativo, 
que permite ao assistente desvelar as condições de vida dos 
sujeitos que são atendidos nos serviços de saúde, tendo por 
base a perspectiva teórica-crítica, dispor de um conjunto de 
informações que lhe possibilita apreender e revelar as novas 
faces da questão social que o desafia a cada momento do 
seu desempenho profissional diário.13

 Outros instrumentos 
técnicos operativos também são utilizados, permitindo a 
efetivação da ação profissional na intervenção, sendo eles: 
observação, visita domiciliar, relatórios, estudo, avaliação e 
parecer social, relatório social, entre outros.  

Dentre as várias atividades assistenciais que o assistente 
social desenvolve numa Unidade de Emergência Cardiovas-
cular destacam-se:
• Acolher e apoiar o usuário e sua família no atendimento 

de suas necessidades emergenciais;
• Realizar entrevista social para avaliar as condições socio-

familiares, trabalhistas e previdenciárias;
• Identificar as demandas sociais presentes na Unidade 

de Emergência visando à formulação de respostas às 
necessidades dos pacientes, da família, equipe multidis-
ciplinar e instituição;

• Articular e encaminhar à rede de recursos socioassistenciais.
• Participar e realizar ações com a Equipe de Saúde;
• Elaborar e propor ações com a perspectiva de provocar 

mudanças, suprir e satisfazer as necessidades da popu-
lação atendida;

• Orientar o paciente, familiar e acompanhante quanto 
às normas institucionais, atestados e relatórios pós-alta 
sobre os recursos de saúde (Unidades Básicas de 
Saúde/ UBS, Programa de Referencia e Contra Re-
ferencia) e socioassistenciais (Conselho regional de 
Assistência Social);

• Esclarecer e orientar os usuários quanto ao funcionamento 
da rede pública de saúde, especificando a função dos 
serviços prestados em cada nível de atenção;

• Acompanhar as famílias e/ou usuários que apresentem 
riscos sociais ou decorrentes do cuidado;

• Identificar redes de apoio para viabilizar atendimento das 
demandas dos usuários e/ou familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de trabalho do assistente social na área da 

saúde e mais especificamente, numa Unidade de Emergência 
Cardiovascular é desenvolvido por ações de atendimento 
direto aos pacientes, que permitem uma maior aproximação 
e enfrentamento da realidade apresentada.

A intervenção profissional é realizada em equipe multi-
profissional e contribui para a efetivação de práticas coletivas 
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e democráticas, ao transmitir informações necessárias que 
possam promover e prevenir doenças. Além de desenvolver 
uma correlação de forças favorável à universalização e à 
ampliação dos direitos sociais, ao interferir na rotina insti-
tucional a fim de facilitar o acesso e assegurar a qualidade 
dos serviços prestados.14

Esperamos que este estudo tenha possibilitado reflexão 
sobre o trabalho do Assistente Social na Unidade de Emer-
gência e que contribua para que as equipes de saúde tenham 

conhecimento da realidade dos cardiopatas, para o planejamen-
to e implantação de programas assistenciais e de educação, 
proporcionando uma melhor intervenção profissional.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM CRISE HIPERTENSIVA: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA

NURSING CARE IN HYPERTENSIVE CRISIS: AN INTEGRATIVE REVIEW

RESUMO
As formas agudas de hipertensão arterial constituem-se nas crises hipertensivas 

(CH), as quais representam uma causa frequente de emergência e consultas de atenção 
primária. O presente estudo teve como objetivo analisar as evidências científicas sobre 
os cuidados de enfermagem em CH publicadas na literatura nos últimos 10 anos. 
Trata-se de uma revisão integrativa desenvolvida a partir das etapas propostas pela 
literatura. Foram utilizadas as bases de dados Public Medline ou Publisher Medline 
(PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e selecionados os artigos publicados 
entre 2008 e 2018. Foram encontrados 10 artigos, sendo 40% deles nacionais, 50% 
dos Estados Unidos e 10% do México. Os achados apontam que os cuidados de 
enfermagem com o paciente em crise hipertensiva se referem à abordagem inicial 
do paciente em sala de emergência, avaliação inicial, intervenções da enfermagem 
relacionadas aos cuidados emergenciais, educação em saúde e medida de pressão 
arterial. É necessária a realização de estudos que abordem a atuação do enfermeiro 
frente aos cuidados prestados em CH, a fim de construir evidências para garantir a 
melhor forma de avaliar o cliente, identificar os diagnósticos de enfermagem para, 
então, propor intervenções eficazes.

Descritores: Hipertensão/complicações; Emergência; Urgência; Emergência /enfermagem.

ABSTRACT
Acute forms of hypertension constitute hypertensive crises (HC), which represent a 

frequent cause of emergency and primary care consultations. This study aims to analyze 
scientific evidence relating to nursing care in HC published in the literature in the last 
ten years. This is an integrative review developed based on the stages proposed in the 
literature. The databases used were Public Medline or Publisher Medline (PubMed), Latin 
American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) and Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), selecting articles published between 2008 and 2018. Ten articles 
were found; 40% from Brazil, 50% from the United States and 10% from Mexico. The 
findings indicate that the nursing care of patients in hypertensive crisis relate to the initial 
approach to the patient in the emergency room, initial evaluation, nursing interventions 
related to emergency care, health education and blood pressure measurement. Studies 
are needed that address nurses’ actions in relation to HC care, in order to construct 
evidence to ensure the best form of evaluating the client, identify the nursing diagnoses, 
and then propose effective interventions.

Keywords: Hypertension/complications; Emergencies; Urgency; Emergencies/nursing. 

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182803365-71

INTRODUÇÃO
A crise hipertensiva (CH) consiste na elevação rápida 

e sintomática da pressão arterial (PA), com deterioração 
rápida de órgãos alvo e elevado risco de morte quando os 
valores de pressão arterial diastólica (PAD) ultrapassam 
120 mmHg.1 As CH são decorrentes de um desequilíbrio entre 
débito cardíaco e resistência vascular periférica, com volumes 

sanguíneos intravasculares aumentados, lesão endotelial e 
depósito de plaquetas e fibrina na circulação sanguínea.1,2

As CH podem ser classificadas em Urgências Hi-
pertensivas (UH) ou Emergências Hipertensivas (EH).1-4 
A primeira consiste em uma situação clínica sintomática em 
que há elevação acentuada da PA sem lesão de órgão alvo 
aguda e que pode ser tratada com medicamentos via oral 
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e reduzida em até 24 horas.5,6 Pacientes que apresentam 
essa condição demonstram maiores chances de terem 
eventos cardiovasculares futuros se comparados a indiví-
duos hipertensos que nunca tiveram elevações importantes 
nos valores pressóricos.6

A EH, por sua vez, é caracterizada como uma situação 
clínica sintomática em que há elevação acentuada da 
PA com lesão de órgão alvo aguda e progressiva. Nesse 
caso a PA deve ser reduzida, em minutos ou algumas 
horas, não obrigatoriamente a níveis normais, por meio 
de medicações parenterais.3,6 Para evitar a isquemia 
cerebral, coronária e renal, estudos evidenciaram que 
os níveis médios de PA devem ser reduzidos a 30% do 
programado em seis a 12 horas, 30% em 24 horas, com  
ajuste final em dois a quatro dias.3

No cenário mundial, a CH responde por 0,45-0,59% de to-
dos os atendimentos de emergência hospitalar, com destaque 
para a EH que responde isoladamente por 25% de todos os 
casos de CH, sendo o acidente vascular isquêmico e o edema 
agudo de pulmão as lesões de órgãos alvo mais frequentes.7,8

Habitualmente, as EH acometem hipertensos crônicos, 
usuários de drogas ilícitas portadores de glomerulonefrite agu-
da ou gestantes com eclâmpsia, podendo estar associadas 
a acidente vascular encefálico, encefalopatia hipertensiva, 
lesões hemorrágicas da retina, papiledema, edema agudo 
dos pulmões, síndromes isquêmicas miocárdicas agudas e 
dissecção aguda da aorta.1,3,6 

Na EH, a redução rápida da PA pode diminuir o fluxo 
sanguíneo no sistema vascular, com consequente isquemia, 
infarto em órgãos-alvo e aumento da mortalidade.4,6 Tal con-
dição demanda internação em unidade de terapia intensiva, 
e monitorização contínua e rigorosa dos valores de PA.4 

Embora não exista uma medicação ideal, um número 
crescente de drogas está disponível para o tratamento das 
CH, sendo o nitroprussiato de sódio, a nitroglicerina, o es-
molol, o labetalol, o fenoldopam, a hidralazina e a nicardipina 
as mais utilizadas na prática clínica.1,3,6 

A avaliação inicial do paciente com CH deve ser rápida e 
objetiva, para evitar possíveis danos a órgãos-alvo e conse-
quentes complicações ao tratamento. Dessa forma deve ser 
questionado quanto a seus antecedentes patológicos, CH 
prévias, medicamentos de uso contínuo e grau de adesão 
ao tratamento de qualquer condição que modifique seu 
estado de saúde.3,4

A literatura aponta que a finalidade do cuidado de enfer-
magem consiste na diminuição e controle da PA através de 
seu monitoramento em intervalos regulares a fim de detectar 
as variações que indiquem a necessidade de alterar a tera-
pêutica instituída. É importante destacar que a realização do 
exame físico pelo enfermeiro é capaz de identificar sintomas 
que indicam a lesão de órgão alvo, tais como: dor anginosa, 
dispneia, alterações na fala, visão ou equilíbrio, epistaxes, 
cefaleias, tontura ou noctúria.9 

Portanto, a conduta da equipe multiprofissional, sobretudo 
da equipe de enfermagem, é determinante na melhora clínica 
do indivíduo e pode prevenir graves complicações, entretanto 
as evidências científicas sobre o tema são escassas, princi-
palmente no que tange a abordagem inicial, definição dos 
diagnósticos de enfermagem, elaboração das prescrições, 

intervenções individualizadas e manejo dos tratamentos 
propostos em unidades de emergência.10

Diante do exposto, o presente estudo teve como ob-
jetivo analisar as evidências científicas sobre cuidados de 
enfermagem em crise hipertensiva publicadas na literatura 
nos últimos 10 anos. 

MATERIAL E MÉTODO 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que cons-

titui-se de uma ampla abordagem metodológica referente às 
revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais 
e não-experimentais para uma compreensão completa do 
fenômeno analisado e pode abranger a definição de concei-
tos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas 
metodológicos de um tópico particular.11 

Para cumprir o delineamento do estudo as seguintes 
etapas foram seguidas: estabelecimento dos objetivos da 
pesquisa; determinação dos critérios de inclusão dos artigos; 
definição das informações a serem extraídas das publica-
ções; seleção dos artigos; análise descritiva dos resultados; 
discussão dos achados e apresentação da revisão. 

A pergunta norteadora desta revisão foi: “Quais evidências 
científicas sobre cuidados de enfermagem em crise hiper-
tensiva foram publicadas na literatura nos últimos 10 anos?”

A busca foi realizada em junho de 2018, nas bases de 
dados Public Medline ou Publisher Medline (PubMed), Lite-
ratura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os 
critérios de inclusão foram: estudos primários e secundá-
rios publicados na íntegra que retratassem os cuidados de 
enfermagem em crise hipertensiva; estudos publicados em 
português, inglês e espanhol, no período de 2008 a 2018; 
artigos indexados pelos termos Mesh/DeCS: Nursing Care; 
Blood Pressure/complications; Blood Pressure; Hypertension, 
Malignant; Hypertensive Encephalopathy; Acute Coronary 
Syndrome/complications; Pulmonary Edema/complications; 
Aneurysm, Dissecting; Subarachnoid Hemorrhage/complica-
tions; Cerebral Hemorrhage/complications; Brain Infarction/
complications; Acute Kidney Injury/complications; Hyperten-
sion; Stroke; Pheochromocytoma/complications; Guillain-Barre 
Syndrome/complications; Spinal Cord Injuries/complications; 
Postoperative Complications; Pre-Eclampsia; Eclampsia; e 
artigos indexados pelos seguintes termos não padronizados 
como descritor: hypertensive crisis; hypertensive urgency; e 
hypertensive emergency. 

Os descritores foram combinados de diferentes formas 
com o uso do operador booleano AND para ocorrência si-
multânea de assuntos. 

A análise e síntese dos dados foram realizadas de forma 
descritiva o que possibilitou classificar e reunir o conhecimento 
produzido sobre o tema com as seguintes variáveis: título e 
autores da pesquisa, ano, país e periódico de publicação, 
método do estudo, resultados referentes aos cuidados de 
enfermagem e discussão dos resultados. 

As informações encontradas foram exportadas e ar-
mazenadas em banco de dados, em formato de tabela, 
e organizados em ordem numérica crescente, por ano de 
publicação e ordem alfabética, em arquivo específico do 
programa Microsoft® Excel 2010. 
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RESULTADOS
Foram analisados 10 artigos, publicados entre os anos de 

2009 a 2016. Destes, cinco eram norte americanos, quatro eram 
brasileiros e um mexicano. Os trabalhos encontrados foram 
publicados por enfermeiros nos seguintes periódicos: Critical 
Care Nursing, Fundamental Care, Guía de práctica clínica, 
Journal of Cardiovascular Nursing, Journal of Nursing UFPE, 
Nursing e The University of São Paulo Nursing School Journal. 

No que se refere ao delineamento metodológico, os 
estudos de revisão predominaram com 50% da amostra, 
seguidos dos estudos de caso com 20%. Os demais artigos 
foram contemplados pelos métodos retrospectivo (10%), 
exploratório quantitativo (10%) e exploratório qualitativo (10%). 

Em relação aos temas abordados, dois estudos objeti-
varam estudar as CH, dois estudos se restringiram às EH, 
um estudo abordou o conceito de PA severamente elevada 
e os demais trouxeram os cuidados de enfermagem frente 
às EH de cunho neurológico (hemorragia subaracnóideo e 
lesão medular) e gestacional (pré-eclâmpsia e eclâmpsia). 

O Quadro 1 sintetiza os resultados da revisão integrativa 
e mostra as intervenções de enfermagem descritas em cada 
um dos trabalhos analisados. 

Os cuidados de enfermagem realizados durante tratamen-
to inicial das CH citados com maior frequência nos artigos 
analisados estão direcionados à importância da verificação 
de sinais vitais, os quais incluem a medida da PA em am-
bos os braços, a temperatura, a saturação de oxigênio e as 
frequências cardíaca e respiratória.13-18,20,22

A obtenção da queixa e histórico de saúde do paciente 
realizada com as demais intervenções de enfermagem em 
sala de emergência, tais como a punção de um acesso 

venoso periférico de grosso calibre, a monitorização cardíaca 
e não invasiva, a instalação de oxigênio suplementar e o início 
da avaliação clínica junto aos demais membros da equipe 
multiprofissional configuram os cuidados imediatos que 
devem ser prestados ao paciente com CH.13,15,19-22 

A realização de um eletrocardiograma de doze derivações, 
a coleta de exames laboratoriais, a administração endovenosa 
de medicamentos anti-hipertensivos e o encaminhamento 
do paciente para demais exames de imagem, dentre eles 
a radiografia de tórax e a tomografia computadorizada, 
foram identificados como cuidados secundários e devem 
ser realizados, tão logo quanto possível, pela equipe de 
enfermagem, tendo em vista a elucidação diagnóstica e o 
início do tratamento precoce.13,14,18,20-22 

A monitorização hemodinâmica por meio de cateter central 
foi mencionada como cuidado complementar em pacientes 
admitidos em Unidade de Terapia Intensiva, como forma de 
garantir a continuidade da assistência, do controle rigoroso 
dos valores de PA e do acompanhamento individualizado 
dos resultados terapêuticos.14,15,20 

A orientação do paciente durante a internação e antes da 
alta hospitalar foi o cuidado de enfermagem mais citado nos 
artigos analisados, principalmente no que tange ao controle 
da PA, ao reconhecimento de sinais de sintomas de CH, à 
adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamen-
toso da hipertensão arterial (HA) e ao acompanhamento e 
seguimento do tratamento em Unidades Básicas de Saúde 
e ambulatórios de especialidades referenciados.13,21,22 

Os cuidados de enfermagem encontrados nesta revisão 
foram divididos em cinco categorias e estão demonstrados 
no Quadro 2. 

Figura 1. O processo de seleção dos estudos incluídos na revisão está demonstrado, conforme modelo da declaração PRISMA.12
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Quadro 1. Síntese dos resultados encontrados na revisão integrativa quanto a título, ano, país, delineamento, objetivo e intervenções de 
enfermagem. São Paulo, 2018.  

N Título Ano e País Delineamento Objetivo Intervenções de Enfermagem

1
Taking aim at 
hypertensive 
crises13

2009 
Estados 
Unidos

Estudo de caso não descrito

• Verificar sinais vitais;
• Instalar monitorização cardíaca;
• Puncionar acesso venoso periférico;
• Comunicar imediatamente a equipe médica da 

unidade de emergência;
• Instalar oxigênio suplementar; 
• Administrar infusão endovenosa de 

nitroprussiato conforme prescrição médica;
• Realizar eletrocardiograma de 12 derivações;
• Encaminhar paciente à radiografia de tórax 

e tomografia computadorizada conforme 
solicitação médica;

• Coletar exames laboratoriais;
• Coletar histórico de saúde do paciente e 

avaliar os sintomas que sugerem danos a 
órgãos alvo;

• Orientar o paciente quanto à monitorização 
residencial da pressão arterial;

• Orientar o paciente sobre controle do peso, 
alimentação saudável, redução da ingesta de 
sal, prática de atividade física e cessação do 
tabagismo; 

• Orientar o paciente quanto aos sinais e 
sintomas das crises hipertensivas;

• Orientar o paciente sobre a importância da 
adesão ao tratamento para hipertensão arterial.

2

Recent Advances 
in the Treatment 
of Hypertensive 
Emergencies14

2010 
Estados 
Unidos

Revisão da 
literatura

Fornecer aos 
enfermeiros de 
cuidados intensivos 
atualizações 
sobre o manejo 
das emergências 
hipertensivas

• Instalar monitorização hemodinâmica;
• Coletar e acompanhar marcadores de dano 

progressivo aos órgãos alvo;
• Realizar controle de diurese;
• Realizar eletrocardiograma;
• Acompanhar achados na radiografia do tórax, 

exames oftalmológicos e neurológicos;
• Monitorar a pressão arterial a cada 5 a 10 

minutos até que as metas sejam alcançadas;
• Encaminhar o paciente para uma unidade de 

terapia intensiva.

3 Hypertensive 
emergency15

2011 
Estados 
Unidos

Estudo de caso Não mencionado

• Instalar monitorização cardíaca contínua; 
• Instalar máscara de oxigênio com reservatório 

a 100%;
• Puncionar acesso venoso periférico para 

infusão de nitroprussiato de sódio;
• Verificar sinais vitais;
• Encaminhar paciente para uma Unidade de 

Terapia Intensiva.

4

Severely Elevated 
Blood Pressure 
When Is It an 
Emergency?16

2011 
Estados 
Unidos

Revisão da 
literatura

Auxiliar os enfermeiros 
a reconhecer quando 
a pressão arterial 
severamente elevada é 
uma emergência 

• Realizar histórico de saúde completo e a 
revisão dos medicamentos utilizados pelo 
paciente;

• Questionar o paciente em relação ao 
conhecimento sobre histórico de hipertensão 
arterial, angina, infarto agudo do miocárdio, 
ataque isquêmico transitório, acidente vascular 
cerebral, doença renal ou problemas na retina.

5

Aneurysmal 
subarachnoid 
hemorrhage: 
follow the 
guidelines17

2013 
Estados 
Unidos

Revisão da 
literatura

Revisar as diretrizes 
atuais, que versam 
sobre a incidência, 
prevalência, tratamento 
e prevenção de 
complicações 
associadas ao aneurisma 
subaracnóideo

• Verificar sinais vitais;
• Realizar avaliação neurológica;
• Monitorar paciente que esteja em risco de 

apresentar convulsões;
• Garantir repouso no leito com a cabeceira da 

cama elevada 30 graus; 
• Realizar monitorização cardíaca contínua; 
• Comunicar imediatamente à equipe de saúde 

alterações na condição do paciente.

6

Disreflexia 
autonômica e 
intervenções de 
enfermagem para 
pacientes com 
lesão medular18

2013 
Brasil

Retrospectivo, 
transversal

Identificar as 
intervenções de 
enfermagem usadas 
para tratar e prevenir a 
disreflexia autonômica.

• Administrar medicação anti-hipertensiva 
conforme prescrição médica;

• Monitorar os sinais vitais e o estado físico do 
paciente.
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N Título Ano e País Delineamento Objetivo Intervenções de Enfermagem

7

Guía de 
práctica clínica. 
Intervenciones  
de Enfermería en 
la paciente con  
Preeclampsia/
Eclampsia19

2013 
México

Revisão de 
literatura

Disponibilizar 
para profissionais 
de enfermagem 
recomendações, 
baseadas nas melhores 
evidências disponíveis, 
que permitem 
padronizar suas ações 
para 
identificar fatores de 
risco, sinais e sintomas 
de alarme da pré-
eclâmpsia/eclâmpsia 
durante a atenção pré-
natal, trabalho de parto 
e pós-parto

• Utilizar aparelho de pressão arterial calibrado;
• Realizar a medida da pressão arterial com 

técnica correta e utilizar manguito de tamanho 
adequado; 

• Pesar paciente diariamente;
• Avaliar a localização e extensão do edema;
• Manter acesso venoso periférico permeável;
• Registrar perfusão capilar;
• Monitorar o turgor da pele, ingestão e 

excreção de líquidos;
• Monitorar o padrão respiratório, saturação de 

oxigênio, permeabilidade das vias aéreas e 
presença de cianose;  

• Monitorar estado neurológico e presença de 
crises convulsivas.

8

Crise hipertensiva: 
competências 
elencadas pelo 
enfermeiro para 
o atendimento 
em hospitais de 
Curitiba-PR20

2014 
Brasil

Exploratório 
quantitativo

Identificar as 
competências 
elencadas pelo 
enfermeiro para o 
atendimento do 
paciente com crise 
hipertensiva e analisar 
a atuação descrita pelo 
enfermeiro perante 
o paciente com crise 
hipertensiva

• Comunicar equipe médica;
• Verificar sinais vitais; 
• Realizar exame físico;
• Realizar punção venosa periférica;
• Manter monitorização hemodinâmica;
• Manter repouso no leito;
• Realizar e acompanhar eletrocardiograma e 

oftalmoscopia.

9

Assistência de 
enfermagem a 
mulheres com 
pré-eclâmpsia e/
ou eclâmpsia: 
revisão 
integrativa21

2016 
Brasil

Revisão 
integrativa

Analisar as evidências 
disponíveis na 
literatura acerca da 
temática: assistência 
de enfermagem 
às mulheres com 
pré-eclâmpsia e/ou 
eclâmpsia

• Utilizar aparelho de pressão arterial validado e 
calibrado;

• Realizar a medida da pressão arterial com 
manguito adequado à circunferência braquial 
da paciente; 

• Realizar a medida da pressão arterial com a 
paciente sentada;

• Realizar a deflação do manguito de forma 
lenta (2 a 3mmHg por segundo e o 
esvaziamento total em 30 segundos);

• Realizar, pelo menos, duas medidas de pressão 
arterial e calcular o valor médio das duas 
medidas;

• Proceder uma coleta de dados detalhada e um 
exame físico criterioso; 

• Coletar exames laboratoriais e acompanhar os 
resultados;

• Administrar oxigênio;
• Estabelecer acesso venoso de grosso calibre;
• Iniciar medicação endovenosa; 
• Orientar a paciente sobre a prevenção de 

complicações tardias;
• Orientar a paciente quanto ao 

acompanhamento ambulatorial em longo 
prazo;

• Orientar a paciente quanto à adoção de 
hábitos de vida saudáveis.

10

Assistência de 
enfermagem 
a parturientes 
acometidas por 
pré-eclâmpsia22

2016 
Brasil

Estudo 
exploratório 
Qualitativo

Avaliar a assistência de 
enfermagem prestada 
à mulher acometida 
por pré-eclâmpsia e 
investigar junto aos 
enfermeiros, queixas, 
conflitos e medos da 
mulher no decurso da 
gestação

• Verificar sinais vitais; 
• Avaliar presença de edemas;
• Realizar controle de diurese;
• Coletar e acompanhar resultados de exames 

laboratoriais;
• Realizar monitorização fetal;
• Realizar controle rigoroso da pressão arterial;
• Puncionar acesso venoso periférico e iniciar 

infusão de medicamentos; 
• Registrar todos os cuidados prestados;
• Orientar paciente quanto à importância da 

dieta hipossódica e medida diária da pressão 
arterial;

• Orientar o acompanhamento do puerpério 
em Unidade de Saúde da Família e 
acompanhamento ambulatorial caso 
necessário.
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DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo mostraram que a 
literatura sobre cuidados de enfermagem em CH é escassa 
e não supre as dificuldades enfrentadas por enfermeiros e 
equipe multiprofissional quanto ao manejo desta condição 
em Unidades de Emergência. 

Estudo publicado recentemente encontrou resultados seme-
lhantes e afirmou que o manejo das EH é baseado no consenso 
de experts e não em evidências científicas devido à falta de 
ensaios clínicos de grande impacto desenvolvidos sobre o tema.14

Um dos cuidados de enfermagem mais importantes em 
CH é a monitorização e acompanhamento dos valores de PA, 
que devem ocorrer em intervalo de tempo pré-determinado 
conforme orientação de protocolos institucionais ou ainda 
como seguimento a escores de alerta precoce e diretrizes de 
HA.23,24 Para Smithburger et al.14 a monitorização da PA nas 
EH deve ocorrer a cada cinco a 10 minutos até que atinjam 
os objetivos terapêuticos. É importante que seja reduzida de 
forma controlada para evitar queda abrupta de perfusão a 
órgãos-alvo e aumento do risco de complicações, tais como 
infarto e isquemias.14

A meta inicial do tratamento é reduzir a pressão arterial 
média em não mais que 25%, a fim de alcançar valores de 
PAS próximos a 160 mmHg e PAD de 100 mmHg, dentro 
de duas a seis horas após o diagnóstico, ou ainda diminuir 
a PAD em 10% a 15%, para aproximadamente 110 mmHg, 
dentro de 30 a 60 minutos.25

No que se refere à UH, não há um consenso na literatura 
sobre o tratamento HU e tampouco um protocolo rigoroso a 
seguir. No ambiente intra-hospitalar, pacientes que apresen-
tam UH devem ser mantido em repouso, de preferência na 

posição supina, durante 30 a 45 minutos antes administrar 
quaisquer drogas. Destaca-se a importância da monitorização 
dos níveis de pressão arterial por 48-76 horas até atingir 
valores considerados ótimos.4

Evidências apontam que o profissional de saúde deve ser 
capaz de realizar uma identificação correta, anamnese, exame 
físico e tratamento da CH em um ambiente onde esta condição 
frequentemente ocorra, pois isso influencia positivamente 
à assistência prestada, otimiza a dinâmica do atendimento 
e evita longas permanências nos serviços de emergência.4

Os cuidados de enfermagem são essenciais ao prog-
nóstico do paciente e requerem conhecimento científico 
e prático do enfermeiro. A avaliação de enfermagem em 
pacientes portadores de CH deve ser realizada de maneira 
individualizada, fornecendo cuidados seguros, eficazes e em 
curto prazo, já que a diminuição da PA é fator primordial ao 
tratamento da doença.4

Deve-se destacar a importância do trabalho interdis-
ciplinar no reconhecimento e tratamento da CH, uma vez 
que a EH está associada a danos nos órgãos alvos, prin-
cipalmente ao neurológico, cardiovascular e sistema renal. 
Portanto, é essencial realizar um diagnóstico adequado 
da EH e diferenciá-la da UH e/ou hipertensão crônica não 
controlada com técnicas apropriadas de medida da PA, 
uma entrevista pertinente do paciente, exame físico, e uma 
investigação adicional, se disponível. Além disso, após a 
alta hospitalar, é necessário garantir que este paciente 
tenha um acompanhamento rigoroso a fim de prevenir 
novos episódios de CH.6

Como limitações da pesquisa, consideraram-se resultados 
de estudos publicados em outros idiomas não comtemplados 

Quadro 2. Categorização dos cuidados de enfermagem segundo abordagem inicial, avaliação do paciente, intervenções de enfermagem, 
intervenções para a educação em saúde e recomendações para o procedimento de medida da PA.

Abordagem Inicial
• Coletar histórico de saúde do paciente;
• Avaliar sintomas que sugerem lesão a órgãos-alvo;
• Verificar sinais vitais;
• Instalar monitorização multiparâmetros;
• Acionar equipe médica e multiprofissional;
• Puncionar acesso venoso periférico;
• Instalar oxigênio suplementar; 
• Administrar medicação endovenosa conforme prescrição médica. 

Avaliação do paciente
• Realizar exame físico;
• Realizar avaliação neurológica;
• Avaliar perfusão capilar;
• Avaliar presença de edemas.

Intervenções de enfermagem
• Monitorizar sinais vitais;
• Avaliar e acompanhar os valores de PA;
• Coletar exames laboratoriais conforme solicitação;
• Realizar eletrocardiograma de 12 derivações conforme soli-

citação;
• Encaminhar à radiografia de tórax ou tomografia computado-

rizada conforme solicitação; 
• Realizar controle de diurese;
• Garantir repouso do paciente no leito;
• Manter a cabeceira da cama elevada 30 graus;

• Acompanhar resultados de exames laboratoriais e de imagem; 
• Monitorar paciente que esteja em risco de apresentar con-

vulsões;
• Encaminhar paciente à Unidade de Terapia Intensiva conforme 

solicitação;
• Registrar e documentar os cuidados prestados.

Intervenções para a educação em saúde
• Orientar o paciente quanto aos sinais e sintomas das crises 

hipertensivas e complicações tardias;
• Orientar o paciente sobre a importância da adesão ao trata-

mento para hipertensão arterial;
• Orientar o paciente quanto à monitorização residencial da 

pressão arterial;
• Orientar o paciente quanto à adoção de hábitos de vida saudáveis; 
• Orientar a paciente quanto ao acompanhamento ambulatorial 

em longo prazo.

Recomendações para o procedimento de medida da PA
• Utilizar aparelho de pressão arterial validado e calibrado;
• Realizar a medida da pressão arterial com manguito adequado 

à circunferência braquial da paciente; 
• Realizar a medida da pressão arterial com a paciente sentada;
• Realizar a deflação do manguito de forma lenta (2 a 3mmHg 

por segundo e o esvaziamento total em 30 segundos);
• Realizar, pelo menos, duas medidas de pressão arterial e calcular 

o valor médio das duas medidas.
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nos critérios de inclusão e a apresentação de estudos com 
diferentes características metodológicas que impossibilitasse 
a homogeneização dos resultados para fins comparativos.

CONCLUSÃO
Este estudo permitiu analisar de forma descritiva a produ-

ção científica publicada sobre os cuidados de enfermagem 
em CH nos últimos 10 anos e concluir que os estudos dispo-
níveis na literatura não sintetizam contribuições efetivas com 
evidências fortes para o cuidado de enfermagem, uma vez 
que abordam de forma vaga e implícita o objeto proposto. Os 
resultados deste estudo apontam que os principais cuidados 
de enfermagem consistem na abordagem inicial do paciente 
em sala de emergência, avaliação inicial, intervenções de en-
fermagem relacionadas aos cuidados emergenciais, educação 
em saúde e medida de pressão arterial.

A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa sugere-se 
realizar estudos que abordem com maior profundidade a 
atuação do enfermeiro em unidades de emergência, principal-
mente, quanto aos cuidados prestados em CH. É necessário 

que se desenvolvam estudos que permitam construir evi-
dências para garantir a melhor forma de avaliar o cliente, ou 
seja, que definam que dados coletar, qual a melhor forma de 
direcionar o exame clínico desse cliente,  quais diagnósticos 
de enfermagem têm sido os mais frequentes em clientes 
quando apresentam-se com CH. Pesquisas que permitam o 
estabelecimento de metas para o cuidado e  a identificação 
de intervenções de enfermagem efetivas poderiam subsidiar 
o planejamento do cuidado em situações de urgência e 
emergência. Resultados de estudos desse tipo poderiam 
garantir meios efetivos e adequados para o estabelecimento 
e acompanhamento de condutas terapêuticas voltadas à 
qualidade da assistência para a promoção e recuperação 
da saúde nos clientes com esse tipo de alteração clínica.
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EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES AGUDAS: 
PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E MANEJO ODONTOLÓGICO

ACUTE CARDIOVASCULAR EMERGENCIES: PREVENTION, DIAGNOSIS 
AND DENTAL MANAGEMENT

RESUMO
As emergências cardiovasculares agudas são complicações cardíacas com altos 

índices de mortalidade e podem ocorrer durante o atendimento odontológico de car-
diopatas. Contribuir com medidas de prevenção, diagnóstico e manejo odontológico 
de emergências cardiovasculares agudas durante o tratamento dentário através de uma 
revisão integrativa. A anamnese minuciosa associada a medidas de controle de estresse/
ansiedade são as principais formas de prevenir a ocorrência de eventos cardíacos no 
consultório odontológico. Durante a crise, o conhecimento dos principais sinais e sintomas 
é fundamental no diagnóstico diferencial de cardiopatias agudas e, após estabelecido, 
devem-se iniciar os primeiros socorros básicos através do acionamento do serviço de 
emergência, seguido pelo posicionamento corporal adequado do paciente e administração 
dos protocolos farmacológicos específicos para cada situação. O consultório odontoló-
gico deve obrigatoriamente possuir os equipamentos necessários para monitorização 
dos sinais vitais durante o evento cardiovascular agudo e garantir a disponibilização 
de oxigênio para que o cirurgião-dentista possa iniciar os protocolos de ressuscitação 
caso o paciente evolua para uma parada cardiorrespiratória. O manejo odontológico das 
emergências cardiovasculares agudas inicia-se com cuidados preventivos específicos, 
realização do diagnóstico correto da cardiopatia aguda, tomada de conduta adequada 
das complicações cardíacas que possam ocorrer durante o tratamento odontológico, 
objetivando a diminuição da morbimortalidade dessas emergências.

Descritores: Cuidados odontológicos; Infarto do miocárdio; Emergências.

ABSTRACT
Acute cardiovascular emergencies are cardiac complications with high mortality rates, and 

can occur during the dental care of cardiac patients. To contribute to the prevention, diagnosis 
and dental management of acute cardiovascular emergencies during dental treatment, through an 
integrative review. A detailed anamnesis, associated with measures of stress/anxiety control, are 
the main ways to prevent the occurrence of cardiac events in the dental office. During the crisis, 
a knowledge of the main signs and symptoms is fundamental in the differential diagnosis of acute 
heart diseases and once established, basic first aid should be given, activating the emergency 
services followed by the appropriate body positioning of the patient and administration of specific 
pharmacological protocols for each situation. The dental office must have the equipment needed 
to monitor the vital signs during the acute cardiovascular event, and ensure the availability of 
oxygen, so that the dental surgeon can initiate resuscitation protocols if the patient goes into 
cardiopulmonary arrest. Dental management of acute cardiovascular emergencies begins with 
specific preventive care, a correct diagnosis of acute cardiopathy, and correct management of 
cardiac complications that can occur during dental treatment, aiming to reduce the morbidity 
and mortality of these emergencies.

Keywords: Dental care; Myocardial infarction;Emergencies

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/20182803372-7

INTRODUÇÃO 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde as 

doenças cardiovasculares são responsáveis pela maior por-
centagem de mortes no mundo1-3 e ocorrem principalmente 

nos países de baixa e média renda,1 seus principais fatores 
de risco associados são o tabagismo, etilismo, obesidade, 
hipertensão, diabetes,3 dislipidemia, além de predisposição 
genética.1  As doenças cardiovasculares agudas geralmente 
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são causadas por bloqueio arterial que impede o adequado 
fluxo sanguíneo para o coração, podendo resultar em morte 
se não forem adequadamente socorridas.1,4,5

Diversas emergências cardiovasculares agudas (ECA) 
podem ocorrer durante o atendimento odontológico,3-5 
portanto o cirurgião-dentista deverá identificá-las a fim 
de realizar os primeiros socorros adequadamente4,6 e 
diminuir a morbimortalidade desses pacientes.1,3-5  No 
Brasil, as emergências médicas que ocorrem com maior 
frequência durante o atendimento odontológico são a 
pré-síncope, hipotensão ortostática, reações alérgicas 
moderadas, crise hipertensiva, asma, síncope vasovagal, 
angina, convulsão, hipoglicemia, crise de hiperventilação, 
asfixia, acidente vascular encefálico. As emergências como 
anafilaxia, infarto do miocárdio e parada cardíaca são as 
menos frequentes.5 

Na literatura há pouco artigos que abordam a prevenção 
e o manejo odontológico de ECAs, por isso estas são as 
complicações médicas de maior dificuldade de diagnóstico e 
conduta entre os cirurgiões-dentistas.5 O presente artigo tem 
como objetivo, através de uma revisão integrativa, auxiliar o 
cirurgião-dentista a prevenir, a diagnosticar e a intervir durante 
uma ECA em consultório odontológico.

MATERIAL E MÉTODOS
Por meio de uma revisão integrativa, este estudo realizou 

uma coleta de dados de artigos selecionados, possibilitando 
a síntese dos resultados obtidos de maneira organizada e 
padronizada. Para selecionar tais artigos foi realizada uma 
pesquisa nas bases de dados: PUBMED/MEDLINE, SCO-
PUS, WEB OF SCIENCE, EBSCO HOST, LILACS e SCIELO 

com os seguintes descritores: “Dental Care AND Myocardial 
Infarction”. De acordo com o Mesh o descritor “myocardial 
infarction” abrange todos os tipos de ECA que nos propuse-
mos a discutir neste artigo, como “atrial fibrilation”, “infarction 
myocardial”, “cardiovascular stroke”, “heart attack”, “heart 
rupture”. O termo “medical emergency” abrange inúmeras 
complicações que não estão relacionadas a emergências 
cardíacas como, por exemplo, anafilaxia, epilepsia, hipogli-
cemia, crise asmática.

Os critérios de inclusão definidos foram: 1) artigos pu-
blicados em inglês e português, 2) artigos que abordassem 
diagnóstico, manejo odontológico e/ou prevenção da ECA, 
3) artigos disponíveis online e 4) artigos publicados no 
intervalo dos anos de 2007 a 2018. Os critérios de exclusão 
foram: 1) artigos que não abordassem o manejo ou diag-
nóstico ou prevenção do ECA, 2) artigos não publicados em 
inglês ou português. Para guiar este estudo considerou-se: 
tipo de ECA, qual manejo odontológico realizado e/ou 
medida de prevenção.

RESULTADOS
Foram encontrados 233 artigos nas bases de dados 

selecionadas, sendo 50 artigos no Pubmed/Medline, 41 
artigos no Scopus, 42 artigos no Web of Science, 95 artigos 
no Ebsco Host, três artigos no Lilacs e dois artigos no Scielo. 
Após a aplicação dos critérios de inclusão estabelecidos 
na metodologia, selecionou-se sete artigos para a amostra 
final. (Figura 1)

Os dados obtidos através da amostra final dos artigos 
selecionados foram registrados na Tabela 1 e relacionados 
em ordem cronológica. 

Figura 1. Fluxograma dos artigos encontrados nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, Ebsco Host, Lilacs e Scielo. 
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7 estudos incluídos
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Autores:
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Tabela 1. Características de diagnóstico, manejo odontológico, prevenção e desfecho da ECA. 
Artigo 
(País) Emergência Diagnóstico Manejo Prevenção Desfecho Autores 

Muñoz, et 
al.; 2008 
(Espanha) 

IC 

Dor no peito 
repentina, intensa 
e irradiada 
com possível 
manifestações 
vegetativas  
(proliferação 
bacteriana em 
ateromas) 

1) Chamar SU
2) Adm O2 4-6l/min
3) Adm GTN 0.4-0.8 mg/5-10min 
cp subl
4) Se dor após 20 minutos/3 
doses subl (1 a cada 5 min) 
de GTN: provável IAM. Morfina 
(5mg EV/IM), benzodiazepínicos 
(manifestação vegetativa).  
Iniciar RCP, s/n
5) Sem dor: acalme o paciente, 
em controle até a chegada 
do SU

NR NR Dentista (2) e 
médico (2) 

DC NR NR

1) Redução de estresse
2) Tratamento eficaz da dor (até 2 
tubetes com adrenalina 1: 100.000). 
Não usar fio de retração com 
adrenalina
3) Primeiros 6 meses após o IAM 
somente tratamento de emergência 
(dor/infecção), se possível em 
ambiente hospitalar.
4) Suspensão med tromb
 com médico prescritor. Med antic 
(INR prévio ideal ≤ 4) e antiag plaq 
não suspensa: hemo local (cera 
óssea, suturas, goa, colágeno, prp, 
cor, sf, be/laser, atran, aepi. VO: aepi 4 
gr/ 4 ou 6 horas, e atran 1-1,5g 2-3x/
dia cp, ap ou enx buc.
5) Marcapasso: não utilizar ultrassom 
odontológico e be

NR

 

Pickett, 2008 
(EUA) CC NR NR

1) IAM recente: avaliar capacidade 
funcional para liberação de 
cirurgia odontológica ( > 4 pontos)                                                                                      
2) Tipo de cirurgia/procedimento + 
estresse: riscos de cc
3) Anamnese minuciosa, redução 
do estresse, avaliar PA, pulso e 
respiração, controle dor (4.5 ml 
de  anestésico com epinefrina 1: 
100.000 com aspiração e injeção 
lenta, s/n uso de benzodiazepínicos, 
analgesia/sedação com oxigênio. 
Suspender procedimento se PA 
>180/110 e encaminha-lo ao médico 
responsável.

NR Higienista dental 

Wilson, et 
al.; 2009, 
(Irlanda)

AP

Dor/desconforto 
no peito.
Possível náusea, 
sudorese, dispneia 
ou sensação de 
desmaio.

1) Interromper o procedimento
2) Se dispneico: adm O2
3) Spray de GTN 400μg subl
4) Sintomas por mais de 10 min: 
suspeitar IAM

NR NR Dentista 

IAM

Dor torácica 
central intensa 
com possível 
irradiação: 
braços, pescoço, 
mandíbula 
e epigástrio. 
Possível náusea, 
vômito, suor e 
pele fria, palidez, 
dispneia. 

1) Chamar SU
2) Se acordado: sentar, se 
inconsciente: deitar
3) Adm O2 (alto fluxo)
4) Adm aspirina 300mg 
(mastigar ou chupar)
5) Monitorar sinais vitais
6) Iniciar RCP, s/n 

NR NR

Pickett, 2010 
(EUA)  CC NR NR

1) IAM recente: aguardar 30 dias 
após IAM para intervir
2) Não suspender medic antiag/antic 
(somente em casos de alto risco de 
sangramento por outras condições 
médicas)
3) Anestesia com até 2 tubetes de 
epinefrina 1: 100.000 com aspiração 
e injeção lenta
4) Consultas rápidas
5) Liberação do cardiologista para 
atendimento odontológico
6) Monitorar PA, pulso. Suspender 
procedimento se PA >180x110 e 
pulso < 50 ou > 120 bpm)

NR Higienista dental 
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DISCUSSÃO 
Dentre as principais ECAs que ocorrem durante o aten-

dimento odontológico a angina pectoris e o infarto agudo 
do miocárdio são os mais incidentes. O reconhecimento 
dos principais sinais e sintomas para o diagnóstico diferen-
cial entre essas emergências4 é fundamental para o correto 
diagnóstico, manejo e reversão da ECA.3  

A interpretação correta dor torácica relatada no momento 
da ECA é essencial para o diagnóstico da angina pectoris 
e o infarto agudo do miocárdio, visto que este sinal está 
comumente presente na população em geral e não so-
mente na ECA e é frequentemente associada a pacientes 
conscientes com dor torácica.7 Durante o infarto agudo do 
miocárdio podemos ter a associação com outros sinais e 
sintomas como a falta de ar, sudorese, náusea/vômito e 
sensação de morte eminente.2  

As diretrizes da American Heart Association preconizam a 
prevenção de complicações cardíacas durante o atendimento 
no consultório odontológico onde definiu-se que a capacidade 
funcional apresentada pelo paciente é mais relevante do 
que o tempo decorrente entre o infarto agudo do miocárdio 
e a intervenção odontológica. O controle da ansiedade, do 
medo e da dor também foram abordados e apresentam uma 
importante correlação com a prevenção de complicações 
durante o atendimento odontológico.8

O medo e a ansiedade são comumente presentes du-
rante o atendimento odontológico, manifestando-se como 
xerostomia, sudorese, espasmos,  tremores, tonturas e 
desmaios. Indivíduos com alterações sistêmicas associadas 
a exacerbação do medo/ansiedade podem evoluir com 
distúrbio cardiovascular resultando em aumento excessivo 
da frequência cardíaca e respiratória.9 O protocolo de redu-
ção de estresse contempla o controle efetivo da dor através 
de anestesia efetiva e controle do medo/ansiedade8 que 
será realizado através  do condicionamento do paciente 
(verbalização e condicionamento psicológico) e de métodos 

farmacológicos (ansiolíticos, benzodiazepínicos,  sedação 
oral/endovenosa, e anestesia geral). A sedação por via 
oral é indicada para pacientes com alterações cardiovas-
culares que apresentem uma ansiedade/medo de leve a 
moderada sendo que os casos mais graves de ansiedade 
apresentam indicação de anestesia geral.10 O controle do 
estresse/medo/ansiedade é extremamente importante pois 
permite ao cirurgião-dentista trabalhar com segurança além 
de oferecer conforto e confiança ao paciente durante o 
atendimento odontológico.11, 12 

A Sociedade Europeia de Cardiologia (SEC) destaca 
a importância de uma criteriosa anamnese para correta 
identificação de indivíduos com perfil de risco aumentado 
sendo considerada a maneira mais eficaz de prevenção 
da ECA na consulta odontológica; garantindo assim um 
tratamento dentário seguro e efetivo através da correta 
abordagem destes pacientes principalmente nos casos 
de procedimentos cirúrgicos não cardíacos (como por 
exemplo a cirurgia odontológica).13 Apesar de haver um 
estudo que comprove que o procedimento odontológico 
após um evento cardiovascular agudo não aumenta o risco 
significativo de nova complicação cardiovascular indepen-
dentemente se o procedimento for realizado em intervalos 
de tempo menores que 30 dias ou após 180 dias do evento 
cardiovascular,13 a SEC preconiza que os indivíduos que 
sofreram infarto agudo do miocárdio deverão, idealmente, 
aguardar no mínimo 30 dias após o evento para realização 
de cirurgia odontológica priorizando apenas os atendimentos 
de emergência.8 A mesma sociedade afirma também que 
a terapia farmacológica instituída a esses pacientes, como 
por exemplo antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, 
não deverão ser suspensas evitando-se a ocorrência de 
eventos tromboembólicos.13  

Uma revisão de literatura aborda a associação entre a 
suspensão dos antiagregantes plaquetários e anticoagulantes 
com complicações agudas como o infarto agudo do miocárdio 
e o acidente vascular cerebral e concluíram que a interrupção 

Artigo 
(País) Emergência Diagnóstico Manejo Prevenção Desfecho Autores 

Weitz, et al.; 
2010 (EUA)

IAM
AVC NR NR Não suspender medicamentos 

antiga plaq NR Cardiologista

Reed, 2010 
(EUA)

AP
IAM

AP: dor torácica 
(vários episódios), 
PA elevada IAM: 
dor torácica grave 
(1° episódio), 
irradia: braço, 
mandíbula, 
ombros, possível 
falta de ar, queda 
da PA

Posicionamento adequado AP:
adm GTN (subl ou spray transm).
IAM:
1) Chamar SM
2) Adm morfina, O2 (50:50), GTN 
e aspirina
3) Monitorar PA

NR NR Dentista

Thoms,
et al.; 2016 
(Pensilvânia)

IAM + PCR 
após anestesia 

local 

Falta de ar, dor no 
peito, sensação de 
morte eminente

1) GTN spray subl (3 aspersões)                                                                                                                                      
2) Adm O2 (10l/min)
3) ECG e monitorar sinais vitais
4) Chamada SU
5) Acalmar o paciente
6) Inalação de albuterol (3 
aspersões)  
7) Durante o socorro médico 
paciente apresentou 3 PCR que 
foram revertidas

NR
Alta após 
8 dias de 
internação

Dentista 

NR=não relatado; AP=angina pectoris; IC=isquemia cardíaca; IAM=infarto agudo do miocárdio; DC= doença cardíaca; CC=complicações cardíacas; PCR=parada cardiorrespiratória; 
AVC=acidente vascular cerebral; SU=serviço de urgência; ADM=administrar;  CP=comprimido; SUBL= sublingual; RCP=ressuscitação cardiopulmonar; MIN=minutos; S/N=se 
necessário; EV= endovenosa; IM=intramuscular; GTN=nitroglicerina; O2=oxigênio; TRANSM=transmucoso; PA=pressão arterial; ECG=eletrocardiograma; UTI=unidade de terapia 
intensiva; MED=medicação; TROMB=trombolítica; ANTIC=anticoagulante; ANTIAG=antiagregante;  BPM=batimentos por minuto; PLAQ=plaquetária; HEMO=hemostasia; GOA=-
gelatina de origem animal; PRP=plasma rico em plaqueta; COR=celulose oxidada regenerada; SF=selante de fibrina; BE=bisturi elétrico; ATRAN=ácido tranexâmico; AEPI=ácido 
épsilon-aminocapróico; VO= via oral; AP=ampola; ENX BUCAL=enxaguatório bucal.
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da terapia medicamentosa está diretamente relacionada ao 
aumento da ocorrência dessas complicações.11 A suspen-
são dos medicamentos da terapia de anticoagulação para 
realização de cirurgia orais apresenta um risco de morbidade 
embólica maior do que complicações hemorrágicas,  mesmo 
quando a cirurgia é extensa.14,15

Um dos artigo relatou o caso de uma cardiopata hi-
pertensa com comorbidades importantes (doença renal 
em estágio 5, dialítico, hipertensão, angina, insuficiência 
cardíaca congestiva mal controlada, asma, epilepsia, refluxo 
gastroesofágico, hipercolesterolemia, anemia, tuberculose 
latente, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo secundário, 
insônia e glaucoma) que evoluiu com parada cardiorres-
piratória após a realização de anestesia local durante um 
atendimento odontológico; complicação esta que poderia 
ter sido evitada com a realização de adequada anamnese.

Os autores enfatizaram importância de traçar o perfil 
de risco do paciente através da realização de exames, 
avaliação da capacidade funcional e da importância da 
aplicação do protocolo de redução de estresse através do 
controle eficaz da dor, da ansiedade e do medo e quando 
necessário discussão do caso clínico com o cardiologista a 

fim de avaliar riscos e benefícios do procedimento odonto-
lógico para o paciente assim como  a conduta em relação 
ao tempo oportuno do procedimento.16 

Com base na presente revisão de literatura as Figuras 2 e 3 
demonstram como proceder frente a um ECA durante o 
atendimento odontológico, com a prioridade das ações que 
devem ser realizadas pelo cirurgião-dentista.

CONCLUSÃO
O manejo odontológico do indivíduo cardiopata inicia-se 

desde os cuidados preventivos específicos para esses pa-
cientes, realização de um correto diagnóstico dos eventos 
cardiovasculares agudos e atuação correta frente a estas 
complicações quando ocorrerem dentro do consultório 
odontológico objetivando a diminuição da morbimortalidade 
destas emergências.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Figura 2. Diagnóstico e Conduta frente a  Angina Pectoris. 

Fluxograma de Diagnóstico e conduta de Angina Pectoris
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