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ESPAÇO ABERTO

EDITORIAL

Mensagem aos leitores

O Suplemento da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, com edição trimestral, tem
como foco principal publicar resultados originais nas áreas de Educação Física e Esporte, Enfermagem,
Farmacologia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social aplicadas à Cardiologia.
Atualmente, estamos buscando atingir critérios de melhor indexação do Suplemento, o qual já está indexado
na Base de Dados Lilacs. Nesse sentido, nos últimos meses, trabalhamos para melhorar a qualidade dos
artigos publicados e realizamos uma reorganização editorial e gráfica, buscando atender às exigências
técnicas determinadas pelos órgãos e princípios que regulamentam a produção de periódicos científicos.
Além disso, a veiculação recente do Suplemento no website da SOCESP (www.socesp.org.br) constitui uma
facilidade de acesso para leitores e representa uma importante ferramenta para a divulgação científica.

As transformações ocorridas nestes últimos meses no Suplemento só foram possíveis graças ao com-
prometimento do Conselho Editorial, ao apoio da Diretoria da SOCESP e à colaboração, no ano de 2009, dos
pareceristas ad hoc listados a seguir:

Alexandre Pazetto, Ana Lucia Alves Ribeiro, Claudia Regina Haponczuk de Lemos, Cristiane Pulz, Deni-
se de Oliveira Alonso, Elaine Fonseca Amaral da Silva, Fabiane Honda, Helga Priscila Giugno Bischoff,
Iracema Ioco K. Umeda, Juliana Haddad David, Maria Barbosa da Silva, Marisa Passarelli, Luciene
Ferreira Azevedo, Mônica Beyruti, Rita de Cássia Ribeiro de Macedo, Rosane Faria, Solange Guizilini,
Vera Lucia dos Santos Alves e Wladimir Musetti Medeiros.

Aproveitamos a oportunidade para registrar nosso pesar pelo falecimento de Marcos Arthur de Mattos,
colaborador que há cerca de 15 anos vinha compartilhando de nosso ideal de manter um canal de publicação
visando ao conhecimento e à produção científica em prol da Cardiologia em todas as áreas. Deixamos, em
nosso nome e em nome de todo o Corpo Editorial, nossa homenagem e nosso agradecimento pela sua
importante atuação na produção editorial tanto do Suplemento como da Revista da SOCESP.

Nesta edição, em que são abordados diferentes temas da Cardiologia, fica demonstrada a multidiscipli-
naridade dessa importante área da Saúde.

Finalizando, desejamos uma boa leitura e convidamos à submissão de artigos científicos para o
Suplemento.

Kátia De Angelis
Editora do Suplemento/Biênio 2008-2009

Denise de Oliveira Alonso
Editora do Suplemento/Biênio 2010-2011
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ESPAÇO ABERTO

PSICOLOGIA

Depressão em idosos portadores de doença arterial coronária:
uso de instrumentos de avaliação

A relação entre doença cardíaca e depressão tem sido estudada há mais de 40 anos. Depressão grave é
observada em cerca de 20% dos pacientes infartados.1 Taxas semelhantes são encontradas em pacientes
hospitalizados por angina instável, angioplastia, revascularização do miocárdio e cirurgia valvar.2 A depres-
são está associada a aumento do risco de morbidade e mortalidade em portadores de doença arterial coroná-
ria e também a diminuição da capacidade funcional e pior avaliação do estado de saúde e qualidade de vida,
entre outros. Apesar das evidências, a depressão frequentemente é ignorada por profissionais de saúde e,
mais importante, não é tratada.2

A avaliação da depressão em portadores de doenças físicas, especialmente na população idosa, é dificul-
tada pela sobreposição de sintomas físicos da doença aos sintomas depressivos. A escala de depressão
geriátrica (EDG) tem a vantagem de não fazer uso de itens contendo sintomas somáticos ou vegetativos e é
um instrumento bastante usado no mundo todo. A versão curta, com 15 itens (EDG-15), é preferida em
ambientes clínicos pela facilidade de aplicação. Em nosso meio,3 um estudo recente avaliou o desempenho
da escala em idosos portadores de doença arterial coronária em ambulatório de cardiologia. Os resultados
encontrados demonstraram que a EDG-15 apresentou boa confiabilidade e validade concorrente e de critério
para identificar depressão entre idosos portadores de doença arterial coronária.

A utilização desse instrumento ou de outro considerado válido pode ajudar o profissional da saúde na
identificação de sintomas depressivos na população idosa. Entretanto, vale ressaltar que seu uso não tem
por objetivo substituir o especialista, o profissional de saúde mental, mas auxiliar os outros profissionais na
identificação e no encaminhamento daqueles idosos cardiopatas sob suspeita de depressão para o plano
terapêutico adequado (psicoterápico e/ou medicamentoso).
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PROTOCOLO DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO

DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA
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A trombose venosa profunda, doença complexa e silenciosa
de alta incidência em pacientes internados, pode trazer várias
complicações quando não tratada de forma rápida e correta,
como o tromboembolismo pulmonar, principal causa de óbi-
tos evitáveis em leitos hospitalares. Este estudo teve por ob-
jetivos a elaboração de um protocolo de enfermagem para
profilaxia de trombose venosa profunda e, por meio deste, a
identificação da taxa de adequação da prevenção em um hos-
pital privado de São José dos Campos (SP). Como método de
pesquisa, foi realizada coleta de dados em prontuários de
pacientes, observando os fatores de risco e a utilização, ou
não, da profilaxia com auxílio do protocolo. O estudo foi rea-
lizado de 17 de agosto a 2 de outubro de 2009, com um total de
105 pacientes. Verificou-se taxa de adequação à profilaxia de
trombose venosa profunda em 63% dos pacientes pesquisa-
dos. Foi desenvolvido um protocolo de enfermagem embasa-
do na literatura para facilitar a identificação de fatores de
risco em pacientes internados, juntamente com etiquetas auto-
adesivas para serem afixadas aos prontuários. Mesmo com
a expressiva taxa de adequação encontrada, métodos de edu-
cação continuada para orientação e conscientização de toda
a equipe multidisciplinar ainda são necessários para dimi-
nuir as ocorrências de trombose venosa profunda nas insti-
tuições.

Descritores: Trombose venosa profunda/prevenção & con-
trole. Protocolos de enfermagem. Profilaxia.

NURSING PROTOCOL FOR THE PREVENTION OF DEEP

VEIN THROMBOSIS

Deep vein thrombosis is a complex and silent disease with a
high incidence in hospitalized patients, which may cause
several complications if not treated early and correctly, such
as pulmonary embolism, the main cause of avoidable deaths
in hospital beds. This study was aimed at developing a nur-
sing protocol for the prophylaxis of deep vein thrombosis,
and using it to identify the rate of prevention adequacy in a
private hospital in São José dos Campos (SP). Data were
collected from patient charts, assessing risk factors and the
use or not of prophylaxis with the support of the protocol.
The study was carried out from August 17 to October 2,
2009, with a total of 105 patients. Prophylaxis adequacy rate
of deep vein thrombosis was observed in 63% of the study
patients. We developed a nursing protocol based on the
literature to facilitate the identification of risk factors in
hospitalized patients, along with self-adhesive labels, to be
sticked in the patients’ medical charts. Even with the ex-
pressive adequacy ratio observed, continued education me-
thods are still required to provide guidelines and raise awa-
reness of the whole multidisciplinary team to reduce the
occurrence of deep vein thrombosis.

Descriptors: Venous thrombosis/prevention & control.
Nursing assessment. Prophylaxis.

1 Universidade Paulista – São José dos Campos, SP.
Endereço para correspondência:

Fernanda Ribeiro dos Santos – Rua Brasília Ragazini Saes, 168 – Palmeiras de São José –
São José dos Campos, SP – CEP 12237-833
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O tromboembolismo venoso caracteriza-se pela forma-
ção de um trombo dentro de um vaso. Trata-se, por-
tanto, de uma massa intravascular formada de com-

ponentes sanguíneos. A trombose pode ocorrer em veias su-
perficiais, chamada de tromboflebite superficial, ou em veias
do sistema profundo, evidenciando a trombose venosa pro-
funda. A trombose venosa profunda é uma doença complexa,
silenciosa, e de elevada incidência em pacientes internados.
Pode, também, ter ocorrência multifatorial, muito comumente
identificada nas instituições em pacientes tanto cirúrgicos
como clínicos.1-3 Trata-se de um grave problema de saúde,
constituindo-se na terceira doença cardiovascular mais fre-
quente nos Estados Unidos..Segundo Orra4, cerca de dois
milhões de pacientes por ano, nos Estados Unidos, apresen-
tam a doença, seja como complicação clínica ou decorrente
de intervenção cirúrgica. Desse total, calcula-se que 600 mil
apresentem tromboembolismo pulmonar como complicação e
que 60 mil morram dessa causa.4-6

Na década de 1990, estudos focalizavam a avaliação da
incidência de trombose venosa profunda apenas em pacien-
tes cirúrgicos, mas atualmente pesquisas revelam que a ocor-
rência de tromboembolismo venoso em pacientes clínicos é
semelhante à observada no grupo cirúrgico. Segundo Ribei-
ro et al.7, embora o tromboembolismo venoso sintomático
acometa mais da metade dos casos de pacientes sem nenhu-
ma intervenção cirúrgica, dados demonstram que a profilaxia
do tromboembolismo venoso muitas vezes é negligenciada
nesse grupo.

A formação de um coágulo intravascular está relacionada
a um ou mais fatores descritos na tríade de Virchow: lesão
endotelial, estase venosa e hipercoagulabilidade.8

Segundo Sanches et al.9, a lesão endotelial pode ter ori-
gem mecânica, química, microbiana e imunológica. A estase
venosa (redução na velocidade do fluxo) decorre de múlti-
plos fatores, como idade avançada, cardiopatias, choque cir-
culatório, varizes, hipotonia venosa, imobilidade prolonga-
da, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca con-
gestiva.9,10 A hipercoagulabilidade relaciona-se a uso de anti-
concepcionais orais, reposição hormonal, neoplasias, trau-
ma, desidratação, gestação e puerpério, fase em que se ob-
serva aumento dos níveis de fibrinogênio e protrombina, den-
tre outros fatores da coagulação sanguínea.11

O quadro clínico da trombose venosa profunda pode tra-
zer grande desconforto para o paciente, como dor na muscu-
latura da região afetada, que pode evoluir de branda (repou-
so) a intensa (esforço), e, em geral, o local é doloroso à palpa-
ção. Além disso, comumente, há edema assimétrico ou unila-
teral. O comprometimento dos vasos musculares torna o mús-
culo mais rígido, causando o empastamento da panturrilha.

Pode ser observada cianose local, dependendo da localiza-
ção e da extensão do trombo, assim como aumento da tempe-
ratura do membro acometido, hiperemia, febre e mal-estar não
específico.12,13

Quando não tratada de forma rápida e correta, a trombose
venosa profunda pode acarretar várias complicações, como
síndrome pós-trombótica, hipertensão pulmonar e tromboem-
bolismo pulmonar.14 Mesmo com a gravidade da doença, a
prevenção adequada pode reduzir dois terços dos casos de
trombose venosa profunda e um terço dos casos de trom-
boembolismo pulmonar.14,15 Para sua prevenção, pode ser uti-
lizada profilaxia farmacológica. Nos casos em que o paciente
apresenta alguma contraindicação, como sangramento ativo,
úlcera péptica ativa e hipertensão arterial sistêmica não con-
trolada (> 180/110 mmHg), entre outras, são indicados os
métodos mecânicos.15

Para a profilaxia farmacológica pode-se utilizar a heparina
não-fracionada, que possui grande afinidade pela antitrombi-
na III, potencializando seu efeito, ou a heparina de baixo peso
molecular, que tem maior afinidade sobre o fator Xa, retardan-
do a geração de trombina.16 Por sua vez, a profilaxia mecânica
tem o objetivo de aumentar a velocidade do fluxo sanguíneo
e diminuir a estase venosa.16,17 Para tanto, estão indicadas a
compressão pneumática intermitente (que aumenta o retorno
venoso em torno de 180% a 240%), a meia elástica de com-
pressão gradual (que eleva em cerca de 20% o retorno do san-
gue dentro dos vasos), e a deambulação precoce (que, segun-
do Viterbo e Tavares17, é o método não-farmacológico mais
eficaz na prevenção de trombose venosa profunda).

Todo paciente de risco para trombose venosa profunda
que estiver internado deve receber algum tipo de tratamento
preventivo (farmacológico, mecânico ou associado). Cabe ao
enfermeiro reconhecer tais fatores de risco e propor interven-
ções com o objetivo de eliminá-los ou minimizá-los.18,19 A lite-
ratura, contudo, evidencia baixa adesão a essa prática. Sendo
assim, novas estratégias devem ser desenvolvidas e imple-
mentadas, buscando melhorar a adesão dos profissionais aos
protocolos de avaliação de risco e prevenção do tromboem-
bolismo venoso.

Este estudo teve por objetivos elaborar um protocolo de
enfermagem para profilaxia de trombose venosa profunda e,
por meio deste, identificar a taxa de adequação da prevenção
em um hospital privado de São José dos Campos (SP).

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, quali-quan-
titativo, realizado em um hospital privado de São José dos
Campos no período de 17 de agosto a 2 de outubro 2009. O
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estudo foi conduzido com a aprovação do comitê de ética e
pesquisa da Universidade Paulista (UNIP), de São Paulo (SP).

Inicialmente, foi desenvolvido um protocolo de enferma-
gem embasado na literatura para facilitar a identificação dos
riscos em pacientes internados, cuja classificação foi dividi-
da em baixo, moderado e alto risco (Figura 1).

Em seguida, analisou-se o prontuário de 105 pacientes
internados nas unidades de clínica médica, cirúrgica e na
unidade de terapia intensiva, que preencheram os seguintes
critérios de inclusão: pacientes com mais de 18 anos de idade,
de ambos os sexos. Foram considerados somente os pacien-
tes do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e sul de Minas Gerais.

Os critérios de exclusão foram: pacien-
tes clínicos com menos de 24 horas de
internação, pacientes cirúrgicos com me-
nos de 48 horas de internação, falta de
prontuário, prontuários ilegíveis e pa-
cientes sem fatores de risco.

O protocolo foi aplicado, com base
nos dados descritos em prontuários, um
dia da semana em dias aleatórios e anali-
sado 48 horas após sua aplicação para
identificar sua eficácia e adequação à pro-
filaxia de trombose venosa profunda.

RESULTADOS

No protocolo, os fatores de risco pes-
quisados foram classificados de acordo
com a gravidade. Assim, fatores de bai-
xo risco, como cateter venoso central e
diabetes melito, valiam um ponto cada;
fatores de moderado risco, como acidente
vascular cerebral e insuficiência cardía-
ca congestiva, valiam dois pontos; e fa-
tores de alto risco, como artroplastia to-
tal de quadril, valiam quatro pontos.

Figura 1. Protocolo de adequação para profilaxia de trombose venosa profunda.

Após identificar todos os fatores de
risco presentes, fez-se a somatória de
acordo com a pontuação, classificando
como de baixo risco os pacientes que
atingiram até um ponto; de moderado
risco, de dois a quatro pontos; e de alto
risco os que somaram mais de cinco pon-
tos. Dessa forma, 16 pacientes (15,2%)
foram classificados como de baixo ris-
co; 46 pacientes (43,8%), como de risco
moderado; e 43 pacientes (40,9%), como
de alto risco. Da amostra total de 105
pacientes, 50 (47,6%) foram identifica-
dos como clínicos e 55 (52,4%), como
cirúrgicos.

Depois da classificação de risco,
analisou-se se o paciente apresentava
algum fator de contraindicação para
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profilaxia farmacológica, como úlcera péptica ativa, sangra-
mento ativo ou plaquetopenia. Se houvesse alguma contra-
indicação, a profilaxia adequada era a mecânica, podendo ser
utilizados compressor pneumático intermitente ou meia elás-
tica de compressão gradual.

Para pacientes de baixo risco, a indicação era deambula-
ção precoce, uso de meia elástica, exercícios respiratórios,
movimentação ativa dos membros e evitar as posições de
Fowler e sentada.

Quando não havia contraindicação, foi proposta a utiliza-
ção de profilaxia medicamentosa, seguindo as recomenda-
ções e a prescrição médica já utilizada pela equipe da institui-
ção, podendo incluir heparina de baixo peso molecular ou
heparina não-fracionada, com a dose estabelecida de acordo
com o risco identificado, além da associação das medidas de
profilaxia não-farmacológica para pacientes de baixo risco.

Para facilitar a identificação do paciente com risco pela equi-
pe multidisciplinar, foram elaboradas etiquetas autoadesivas,
afixadas na prescrição de cada paciente. As etiquetas de pa-
cientes sem risco para desenvolver trombose venosa profunda
eram na cor branca; as de baixo risco, na cor verde; as de mo-
derado risco, na cor amarela; e as de alto risco, na cor vermelha.

Na amostra deste estudo, foi identificada adequação da
profilaxia em 66 pacientes (63%) e inadequação, em 39 pa-
cientes (37%).

DISCUSSÃO

A literatura aponta evidente eficácia na profilaxia de trom-
bose venosa profunda, mas alguns estudos, como o de Mar-
chi et al.8, demonstram que essa prática infelizmente não é
rotineira em muitas instituições, o que é extremamente maléfi-
co, já que as complicações da trombose venosa profunda
podem acarretar sequelas, como síndrome pós-trombótica e
embolia pulmonar, que, por muitas vezes, é fatal e para a qual
o tratamento da trombose venosa profunda, além de caro,
nem sempre é eficaz. Por muitas vezes o curso da trombose
venosa profunda é assintomático, sendo a embolia pulmonar,
frequentemente, sua primeira manifestação.

Segundo Caiafa e Bastos10, em estudo realizado no Hospi-
tal Naval Marcílio Dias, em 2002, a distribuição dos pacientes
por risco foi de 52,43% de baixo risco, 42,87% de moderado
risco, e 4,7% de alto risco, o que difere dos resultados en-
contrados no presente estudo. Segundo este estudo, 15,23%
(n = 16) dos pacientes foram classificados como de baixo
risco, 44,76% (n = 47) como de moderado risco, e 40% (n = 42)
como de alto risco para trombose venosa profunda.

Ainda no trabalho de Caiafa e Bastos10, do total de 9.798
pacientes classificados como de baixo risco, 3.499 (35,6%)

não receberam nenhum tipo de profilaxia e 450 (4,6%) recebe-
ram profilaxia medicamentosa inadequadamente. Nos pacien-
tes de moderado risco, 76,9% não receberam a prevenção de
maneira correta e em 52,9% dos pacientes de alto risco a profi-
laxia também não foi adequada.

Na presente pesquisa, a adequação profilática dos pa-
cientes de baixo risco foi de 93,75% (n = 15), e 6,25% dos pa-
cientes receberam prevenção farmacológica inadequadamen-
te. Essa porcentagem elevada em relação ao estudo citado
explica-se pelo número limitado da amostra pesquisada, já
que 6,25% correspondem a apenas um paciente. Nos pacien-
tes de moderado risco, apenas 43,47% (n = 20) receberam pro-
filaxia adequada e dos pacientes de alto risco, 74,41% (n = 31)
receberam profilaxia adequada.

Estudo realizado por Engelhorn et al.13 confirma a menor
adequação da profilaxia farmacológica no grupo de moderado
risco em relação aos pacientes de alto risco. Essa melhor ade-
quação para alto risco talvez possa ser explicada pelo fato de a
ocorrência de trombose ser mais discutida nesses pacientes.

De acordo com Marchi et al.8, a maioria dos pacientes
pesquisados era do grupo clínico (63,7%), e apenas 36,3%
dos pacientes eram do grupo cirúrgico, o que está em discor-
dância com este estudo, que aponta 48% (n = 50) dos pacien-
tes como sendo do grupo clínico e 52% (n = 55), do grupo
cirúrgico. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de o hos-
pital pesquisado ter enfoque cirúrgico, o que justificaria esse
maior número.

O estudo realizado por Pitta et al.11, em 2005, revela resul-
tados preocupantes: 97,9% dos pacientes cirúrgicos não re-
ceberam profilaxia adequada e 77% dos pacientes clínicos
também não receberam profilaxia de maneira correta. Neste
estudo, foram obtidos melhores resultados: no grupo cirúrgi-
co, 66,45% dos pacientes receberam prevenção de acordo
com o protocolo e em 62% dos pacientes clínicos a profilaxia
também foi adequada. O número maior de prevenção no gru-
po cirúrgico em relação ao grupo clínico pode ser explicado
pela ideia, que persistiu por muito tempo, de que a trombose
venosa profunda acometia somente pacientes cirúrgicos. No
entanto, segundo análise feita por Ribeiro et al.7, mais da
metade dos casos de tromboembolismo venoso acontece em
pacientes sem qualquer intervenção cirúrgica.

No trabalho realizado por Pereira et al.6 em um hospital
geral, os fatores de risco mais comuns encontrados entre os
pacientes pesquisados foram idade maior que 40 anos, diabe-
tes melito, tempo prolongado de cirurgia e imobilidade, o que
está de acordo com o presente estudo, em que os maiores
fatores encontrados foram imobilidade por internação em
unidade de terapia intensiva, tempo de cirurgia maior que 60
minutos, idade maior que 40 anos, cateter venoso central, etc.
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Na atual pesquisa, dos 89 pacientes (84,76%) com fator
de risco alto ou moderado que tinham indicação de profilaxia,
5 (5,61%) tinham alguma contraindicação para profilaxia far-
macológica e apenas 2 (40%) receberam prevenção mecânica.
Esse fato pode ser explicado por ser a profilaxia farmacológi-
ca mais difundida e utilizada nesse meio, sendo os métodos
mecânicos subutilizados, talvez pela ausência de alguns equi-
pamentos nas instituições ou por falta de conhecimento ou
descrença em sua eficácia. Isso é contraposto por Viterbo e
Tavares17, que afirmam que a compressão pneumática inter-
mitente aumenta o retorno venoso em cerca de 180% a 240%
e que o uso de meia elástica de compressão gradual eleva em
cerca de 20% o retorno de sangue dentro dos vasos ou até
mesmo a deambulação precoce, sente este, segundo esses
autores, o método não-farmacológico mais eficaz na preven-
ção da trombose venosa profunda.

Em estudo realizado por Engelhorn et al.13, apenas 12,72%,
de um total de 228 pacientes, receberam profilaxia adequada-
mente. Resultado semelhante foi encontrado por Marchi et
al.8, em que 12,6% (n = 124) dos pacientes receberam profila-
xia adequadamente. Na pesquisa de Franco16, o resultado foi
um pouco melhor, em que 26% dos pacientes (n = 57) recebe-
ram prevenção corretamente, o que se aproxima da análise
feita por Pereira et al.6, que encontrou 24,2% (n = 120) de
adequação na profilaxia.

O presente estudo demonstrou dados divergentes em re-
lação aos estudos citados, pois no total de 105 pacientes
verificou-se taxa de adequação de 63%. Esse resultado pode
ser explicado pelo fato de a amostra ser menor comparativa-
mente às amostras dos estudos anteriores ou pela utilização
de protocolo, de etiquetas ilustrativas nos prontuários, de
placas indicativas no leito dos pacientes e do folder explica-
tivo para toda a equipe multidisciplinar.

Apesar da considerável taxa de adequação encontrada, o
resultado ainda deve melhorar. Novas estratégias de educa-
ção continuada sobre incidência e profilaxia devem ser elabo-
radas e aplicadas para melhor tratamento e qualidade de vida
para os pacientes internados.

CONCLUSÃO

Foi elaborado um protocolo de enfermagem embasado na
literatura para verificação dos fatores de risco de cada pa-
ciente assim como sua classificação, que variou entre sem
risco e risco baixo, moderado e alto para o desenvolvimento
de trombose venosa profunda.

Foram desenvolvidas etiquetas autoadesivas para fixa-
ção dos prontuários, para melhor visualização e identificação
dos pacientes de risco.

Por meio do protocolo foi avaliada a taxa de adequação à
profilaxia de trombose venosa profunda em paciente clínicos
e cirúrgicos de um hospital privado de São José dos Campos,
tendo sido obtidos 63% de adequação total.

Mesmo com a expressiva taxa de adequação maior que as
encontradas na literatura, ainda é necessária a orientação de
toda a equipe multidisciplinar quanto à incidência e à preven-
ção de trombose venosa profunda. A conscientização dos
profissionais de saúde talvez possa ajudar a diminuir signifi-
cativamente os altos índices de trombose venosa profunda
em pacientes internados e, com isso, evitar óbitos por trom-
boembolismo pulmonar.
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APLICAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL

EM GRUPO PARA PACIENTES COM EXCESSO DE PESO E SUA EFETIVIDADE

NA MUDANÇA DE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS

CRISTIANE KOVACS1, PRISCILA MOREIRA1, MONICA ROMUALDO1, FERNANDA CASSULLO AMPARO1,
DANIEL MAGNONI1

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(2 Supl A):9-13
RSCESP (72594)-1844

A reeducação do hábito alimentar é o ponto inicial para o
tratamento e o controle dos fatores de risco para doença
cardiovascular. A mudança na alimentação, com redução de
calorias, gorduras e carboidratos e aumento das fibras, pode
proporcionar melhora da qualidade de vida e, consequen-
temente, tratar, reduzir e prevenir os fatores de risco. Assim, o
objetivo deste trabalho foi descrever uma ferramenta de edu-
cação nutricional e sua efetividade na mudança da alimenta-
ção e nos parâmetros antropométricos pré e pós-acompanha-
mento nutricional em grupo. O protocolo propõe sete encon-
tros mensais compostos por avaliação nutricional individua-
lizada e ferramentas de educação nutricional, por meio de
aulas e dinâmicas em grupo, voltadas à nutrição saudável e à
reeducação alimentar. Este estudo retrospectivo avaliou 50
pacientes com excesso de peso acompanhados em grupo. Os
indivíduos foram avaliados no início e no final do protocolo,
utilizando-se medidas antropométricas de peso, estatura, cir-
cunferência abdominal e índice de massa corporal. Foram
avaliados calorias, macronutrientes e fibras por meio de
recordatórios alimentares pré e pós-acompanhamento. Para
análise estatística dos dados utilizou-se teste t de Student,
com nível de significância de p < 0,05. Os pacientes avaliados
tinham média de idade de 69 ± 9,9 anos, dos quais 48% eram
do gênero masculino e 52%, do feminino. Ambos os gêneros
apresentaram redução de consumo de nutrientes pós-acom-
panhamento, proporcionando redução significante nos parâ-
metros antropométricos de peso, índice de massa corporal e
circunferência abdominal (p = 0,000). Concluímos que o pro-
tocolo de atendimento em grupo, com foco na educação nu-
tricional, foi capaz de conduzir o indivíduo a mudanças po-
sitivas na alimentação, impactando positivamente na redu-
ção dos parâmetros antropométricos.
Descritores: Alimentação. Nutrição/educação. Pesos e me-
didas corporais. Sobrepeso.

USE OF A GROUP-BASED NUTRITION EDUCATION TOOL
FOR OVERWEIGHT PATIENTS AND ITS EFFECTIVENESS
IN CHANGING ANTHROPOMETRIC PARAMETERS

The re-educating eating habits is the starting point for the treat-
ment and control of risk factors for cardiovascular disease.
The eating habit changes, reducing the intake of calories and
carbohydrates and increasing the intake of fibers, may provide
a better quality of life and therefore treat, reduce and prevent
risk factors. Thus, the objective of this study was to describe a
nutrition education tool and its effectiveness in changing eating
habits and anthropometric parameters before and after group
nutritional counseling. The protocol proposes 7 monthly mee-
tings consisted of individualized nutrition education and nu-
trition education tools, using classes and group dynamics fo-
cused on healthy eating habits and nutrition education. This
retrospective study evaluated 50 overweight patients followed
as a group. Subjects were evaluated at the beginning and end
of the protocol using anthropometric measurements of weight,
height, abdominal circumference and body mass index. We eva-
luated calories, macronutrients and fibers through food records
before and after monitoring. For statistical analysis, we used
Student’s t test with a significance level of p < 0.05. Patients
mean age was 69 ± 9.9 years, 48% were male and 52% female.
Both genders showed a reduction in nutrient intake after mo-
nitoring, which resulted in a significant reduction of the an-
thropometric parameters such as weight, body mass index and
waist circumference (p = 0.000). We conclude that the protocol
for group care, focusing on nutrition education led subjects to
positive eating habit changes, with a favorable impact on the
reduction of anthropometric parameters.
Descriptors: Feeding. Nutrition/education. Body weights and
measures. Overweight.

1 Ambulatório de Nutrição Clínica – Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São Paulo, SP.
Endereço para correspondência:

Cristiane Kovacs – Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera – São Paulo, SP – CEP 04012-909
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A alta prevalência de doenças cardiovasculares é hoje
observada mundialmente. No Brasil, esse grupo de
doenças é a primeira causa de óbito, sendo responsá-

vel, em 2004, na região Sudeste, por 19.826 mortes de um total
de 285.146 óbitos registrados, representando 51,06% do to-
tal. Observa-se, também, que o risco cresce progressivamen-
te com a elevação da faixa etária, representando o significan-
te porcentual de 11,24% dos óbitos de adultos jovens entre
20 e 49 anos de idade e de 88,76% dos óbitos de adultos com
idade entre 50 e 80 anos.1

Atualmente, vivemos uma situação conhecida como tran-
sição nutricional, caracterizada pela inversão da distribuição
dos problemas nutricionais da população, sendo em geral
uma passagem da desnutrição para a obesidade. Nos países
em desenvolvimento, em decorrência da industrialização e da
urbanização, houve uma mudança no padrão alimentar da
população. O aumento da incidência de obesidade e as mu-
danças no consumo alimentar são características da transi-
ção nutricional e variam de acordo com o desenvolvimento
de cada país. No Brasil, as mudanças decorrentes da transi-
ção nutricional vêm atingindo intensamente sua população,
que passou a consumir em excesso gorduras, açúcares, do-
ces e bebidas açucaradas, diminuindo a ingestão de legumes,
verduras, frutas e fibras.2

O conhecimento sobre o que comer é o primeiro degrau
na influência do comportamento alimentar saudável. A rela-
ção entre o que as pessoas sabem e o que as pessoas fazem
tem sido considerada “altamente tênue”. O conhecimento não
instiga a mudança, mas funciona como um instrumento quan-
do as pessoas desejam mudar.3 O papel da educação nutri-
cional está vinculado à produção de informações que sirvam
como subsídios para auxiliar a tomada de decisões dos indi-
víduos.4 Um dos papéis do nutricionista é o de ajudar as pes-
soas a modificar seus hábitos alimentares por meio da assis-
tência nutricional a indivíduos e grupos populacionais.5 A
atenção em grupo tem por finalidade promover um ambiente
de aprendizado e de troca de experiências capazes de fortale-
cer o vínculo profissional de saúde-paciente, mobilizando os
indivíduos para a busca de autonomia, elevando a autoesti-
ma e diminuindo a vulnerabilidade, contribuindo assim para a
proteção e o controle de doenças.5

As atividades em grupo desenvolvidas em unidades de
saúde são de fundamental importância para se reverter a falta
de perspectiva de vida que acompanha muitas pessoas obe-
sas, além de contribuir para a diminuição da demanda por
consultas médicas, sendo fator decisivo na adesão ao trata-
mento.6,7 No que se refere ao atendimento dessa população, é
preciso considerar as características da educação de adultos,
tendo em vista a importância e a riqueza do processo de apren-

dizagem que acontece pela troca de ideias, informações, ha-
bilidades e experiências.6 No âmbito nutricional, o atendimen-
to em grupo pode ser uma importante ferramenta para o de-
senvolvimento de hábitos de vida saudáveis, especialmente
aqueles ligados à alimentação. Assim nasce o autocuidado,
destacando-se o papel da nutrição no estímulo ao aumento
do consumo de frutas, legumes, verduras, grãos integrais, à
realização de atividades físicas regulares, à troca de gorduras
de origem animal pelas de origem vegetal, bem como à dimi-
nuição das quantidades de alimentos mais gordurosos, sal-
gados e doces. na dieta alimentar.5

MÉTODO

A elaboração deste artigo partiu do desenvolvimento do
protocolo de atendimento nutricional em grupo para acompa-
nhamento de pacientes adultos e idosos com excesso de peso
associados a fatores de risco para doença cardiovascular (hi-
pertensão, dislipidemias, intolerância à glicose ou diabetes).
O estudo foi realizado na Seção de Nutrição Clínica do Insti-
tuto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Paulo, no ano
de 2009. Os pacientes adultos e idosos encaminhados pelos
médicos ao ambulatório de nutrição clínica passam por con-
sulta inicial, onde seguem o protocolo. Foram realizadas ava-
liações nutricionais e antropométricas, prescrição dietética e
orientações nutricionais individualizadas a todos os pacien-
tes. Os pacientes eutróficos foram acompanhados periodica-
mente de acordo com nova avaliação laboratorial, e os pa-
cientes com excesso de peso e obesidade fizeram acompa-
nhamento mensal no grupo de educação nutricional (Figura 1).
O cronograma dos encontros no grupo teve como foco prin-
cipal a reeducação alimentar e as ferramentas de educação
nutricional foram apresentadas aos pacientes por meio de
aulas e dinâmicas voltadas à nutrição saudável (Figura 2).
Para mostrar a efetividade desse protocolo, foram seleciona-
dos pacientes que participaram no mínimo de cinco encon-
tros, dos quais 50, de ambos os sexos, foram incluídos no
estudo. Os pacientes foram avaliados no início e no final do
protocolo, utilizando-se medidas antropométricas de peso,
estatura, circunferência abdominal e índice de massa corpo-
ral (IMC). Para a classificação da circunferência abdominal
utilizaram-se os pontos de corte propostos pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), em 1997, e para o IMC foram utili-
zadas a classificação proposta pela OMS, em 1995, para adul-
tos, e a classificação proposta pela Organização Pan-Ameri-
cana da Saúde (OPAS), em 2002, para os idosos. Os recorda-
tórios alimentares pré e pós-acompanhamento nutricional
foram calculados pelo programa Avanutri®, no qual foram ava-
liadas calorias, macronutrientes e fibras. Para a análise esta-
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tros antropométricos demonstraram redução es-
tatisticamente significante (p = 0,000). Em relação
ao peso, houve redução média de 3 ± 4,8 kg (Figu-
ra 3); consequentemente, o IMC também foi redu-
zido (p = 0,000) (Figura 4). A circunferência abdo-
minal, um importante preditor para os distúrbios
metabólicos e risco cardiovascular, teve redução
de 4 ± 8,8 cm (Figura 5). Ambos os gêneros apre-
sentaram redução do consumo de nutrientes após
acompanhamento: no consumo de carboidratos e
lipídeos, os resultados mostraram-se dentro das
recomendações, sendo de 55,4% e 28,9% no gê-
nero masculino e de 56,7% e 31,9% no gênero fe-
minino, respectivamente. Houve aumento do con-
sumo de proteínas, provavelmente em decorrên-
cia da maior ingestão de proteínas vegetais, com
redução do consumo de gordura saturada de
10,8% para 8,9% e aumento do consumo de fibras
de 18 gramas/dia, em média. A redução do valor
energético total da dieta, antes e após o protoco-
lo, não foi significante, mas mostrou diminuição
de 322 calorias no gênero masculino e de 123 calo-
rias no feminino.

Figura 1. Algoritmo de atendimento do Ambulatório de Nutrição Clínica.

Figura 2. Descrição das atividades desenvolvidas no grupo
de educação nutricional.

tística dos dados utilizou-se o teste t de Student com nível de
significância de p < 0,05.

RESULTADOS

Entre os pacientes estudados, 48% eram do gênero mas-
culino e 52%, do gênero feminino. Com relação às caracterís-
ticas dos pacientes estudados, notou-se que ambos os gêne-
ros apresentaram medidas de alto risco para doença cardio-
vascular (Tabela 1). Após o acompanhamento, esses parâme-

DISCUSSÃO

A modificação de hábitos alimentares, demonstrada em
muitos estudos, tem apresentado resultados positivos, pos-
sibilitando observar diminuição dos distúrbios metabólicos e
do risco cardiovascular.8 Os pacientes acompanhados por este
protocolo foram submetidos a reeducação alimentar e mudan-
ças do estilo de vida, pois, além de possuírem hábitos alimen-
tares inadequados, já apresentavam fatores de risco (hiper-
tensão, diabetes, dislipidemias e sedentarismo) associados
ao excesso de peso, com risco ainda maior para o desenvolvi-
mento da doença cardiovascular.

Quanto à perda de peso, a redução foi de cerca de 4%, que
pode ser considerada positiva quando comparada a outros
trabalhos, que referem ser necessária perda de 5% para obten-
ção de reduções significativas dos distúrbios metabólicos.8

A intervenção exerceu influência sobre os parâmetros
antropométricos dos pacientes, com redução significante dos
valores médios da circunferência abdominal e do IMC. Esses
resultados corroboram os achados de estudos que demons-
tram mudanças positivas no consumo alimentar e podem con-
trolar o excesso de peso, sendo importante para a prevenção
e o tratamento dessa morbidade. Esses resultados são regis-
trados tanto por intervenções controladas quanto por estu-
dos transversais.9-12
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Figura 4. Representação do índice de massa corporal (IMC)
antes e após acompanhamento (n = 50).

Figura 5. Evolução da circunferência abdominal (CA) segun-
do o gênero (n = 50).

Figura 3. Evolução do peso antes e após acompanhamento
(n = 50).

Os pacientes apresentaram pequena redução do valor ener-
gético, mas que contribuiu significativamente para perda de
peso e melhora do perfil metabólico. A modificação da qualida-
de da alimentação pode resultar em benefícios a curto prazo em
pacientes com alto risco cardiovascular. Um estudo que acom-
panhou dois grupos durante cinco meses, com pacientes com
o mesmo perfil dos pacientes deste estudo, demonstrou me-
lhora da qualidade da alimentação e dos exames bioquímicos.13

Outro estudo demonstrou redução de 3% do risco de Fra-
mingham, com acompanhamento durante três anos, avaliado
por meio de registro alimentar. Houve redução do consumo
energético por meio da diminuição do consumo de gordura
saturada e colesterol e aumento de fibras.14

A intervenção nutricional em grupo pode alterar de forma
positiva o panorama epidemiológico dos fatores de risco en-
tre os pacientes, sendo, assim, capaz de promover mudanças
positivas no estilo de vida, como a melhora da qualidade da
alimentação. Para modificar a estrutura da dieta de um indiví-
duo são necessários programas de aconselhamento nutricio-
nal gradativo.4

Os resultados deste estudo são relevantes do ponto de
vista epidemiológico e poderão, já que ainda não foram divul-
gados, representar uma adequada estratégia para redução e
prevenção das doenças crônicas não transmissíveis.

CONCLUSÃO

O protocolo de atendimento em grupo, com foco na edu-
cação nutricional, foi capaz de conduzir o indivíduo a mudan-
ças positivas na alimentação, impactando na redução dos
parâmetros antropométricos. Contudo, mais estudos a longo
prazo e com amostra maior estão sendo conduzidos por nos-
sa equipe, a fim de mostrar a real efetividade da reeducação
alimentar mediante a aplicação dessa nova ferramenta.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses re-
lacionado a este artigo.

Tabela 1 - Características da população do estudo (média ± DP)

Idade Peso IMC CA
Gênero n % (anos) (kg) kg/m²) (cm)

Masculino 24 48 63 ± 9 88,9 ± 12 31,93 ± 2,95 110,62 ± 10,12
Feminino 26 52 61 ± 10 81,53 ± 11 33,78 ± 4,89 105,95 ± 9,36

CA = circunferência abdominal; DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; n = número de pacientes.
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DOENÇAS PERIODONTAIS E O DESENVOLVIMENTO DAS

DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

GERUSA DE OLIVEIRA MOURA CARDOSO1, CÍNTIA MARIA ALENCAR DE CARVALHO1,
ITAMARA LUCIA ITAGIBA NEVES1, MARIA CRISTINA MARINO DE OLIVEIRA1,

TÂNIA CRISTINA PEDROSO MONTANO1, ERIKA VIDAL COSTA RÊGO1,
DÉBORA AMADIO DE LIMA1, RICARDO SIMÕES NEVES1

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2010;20(2 Supl A):15-20
RSCESP (72594)-1845

A associação entre infecções crônicas e doenças cardiovas-
culares representa alvo de investigações, pela importância da
inflamação na fisiopatologia da aterosclerose. A doença
periodontal caracteriza-se como infecção multifatorial de natu-
reza crônica e geradora de resposta local e sistêmica no hospe-
deiro, sendo esse o ponto de união entre duas doenças apa-
rentemente distintas, salientando que doenças cardiovasculares
figuram entre as principais causas de óbito na sociedade con-
temporânea. Este trabalho revisou estudos publicados entre
1963 e 2009, com o objetivo de atualizar conceitos que identifi-
quem doença periodontal como fator de risco para o desenvol-
vimento de doenças cardiovasculares, elucidar mecanismos
fisiopatológicos, bem como determinar microrganismos comuns
nessa associação. Foram utilizados sistemas de busca dos ban-
cos de dados eletrônicos do Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME)-LILACS,
da National Library of Medicine (NLM)-MEDLINE-PubMed e
do Institute for Science Information (ISI)-Web of Science, bus-
ca manual e inspeção de bibliografias dos artigos. Os estudos
revisados apontam para tal associação, por entenderem a do-
ença periodontal como fonte de inflamação crônica, represen-
tando importante papel na aterosclerose e suas complicações,
e identificando os microrganismos Porphyromonas gingivalis,
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella interme-
dia e Tannerella forsythia como os de maior prevalência, em-
bora isso não permita estabelecer relação de causalidade. São
necessários estudos longitudinais que eliminem vieses nos
resultados para corroborar esta hipótese.

Descritores: Educação em saúde bucal. Doenças periodon-
tais. Doenças cardiovasculares. Aterosclerose.

PERIODONTAL DISEASES AND THE DEVELOPMENT OF
CARDIOVASCULAR DISEASES: A LITERATURE REVIEW

The association between chronic infections and cardiovas-
cular diseases has been subject of many investigations due
to the importance of the inflammation process in the patho-
physiology of atherosclerosis. Periodontal disease is charac-
terized as a multifactorial chronic infection generating local
and systemic host responses; this is the common point bet-
ween two apparently different pathologies, indicating that
cardiovascular diseases are among the main current causes
of death. The present study reviewed reports published
between 1963 and 2009, aimed at updating concepts that
identify periodontal disease as a risk factor for cardiovascular
diseases, elucidating pathophysiological mechanisms, as well
as determining the most prevalent microorganisms in this
association. Electronic search databases of the Latin American
and Caribbean Center on Health Sciences (BIREME)-LILACS,
the National Library of Medicine (NLM)-MEDLINE-PubMed
and the Institute of Science Information (ISI)-Web of Science,
manual search and manuscript reference inspection were used.
All of the studies reviewed reinforce this association, mainly
due to the chronic inflammation nature of periodontal disease,
which plays an important role in atherosclerosis and its com-
plications, identifying Porphyromonas gingivalis, Aggrega-
tibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia and
Tannerella forsythia as the most prevalent microorganisms,
even though this does not allow a causal relationship to be
established. Longitudinal studies are required to avoid pos-
sible bias and to corroborate this hypothesis.
Descriptors: Health education. Dental, periodontal diseases.
Cardiovascular diseases. Atherosclerosis.

1 Unidade de Odontologia Hospitalar – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (InCor/HCFMUSP) – São Paulo, SP.
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A associação entre infecções crônicas e doenças cardio-
vasculares tem sido alvo de investigações, pela im-
portância da inflamação e das infecções na fisiopato-

logia da aterosclerose. Desde a década de 1990, associações
têm sido apontadas na literatura.

A doença periodontal caracteriza-se como infecção multi-
fatorial de natureza crônica e geradora de resposta local e
sistêmica no hospedeiro. Tendo em vista que doenças car-
diovasculares estão entre as principais causas de óbito na
sociedade contemporânea, os objetivos principais deste tra-
balho foram estabelecer fundamentação, por meio da revisão
do conhecimento científico, à possível correlação entre doen-
ça periodontal e doença cardiovascular, e identificar poten-
ciais mecanismos biológicos responsáveis pela atuação da
doença periodontal como provável fator de risco para o de-
senvolvimento de doença cardiovascular.

Foram revisados estudos sobre doença periodontal e
doença cardiovascular, publicados entre 1963 e 2009, utili-
zando-se sistemas de busca dos bancos de dados eletrôni-
cos do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação
em Ciências da Saúde (BIREME)-LILACS, da National Libra-
ry of Medicine (NLM)-MEDLINE-PubMed e do Institute for
Science Information (ISI)-Web of Science, busca manual e
inspeção de bibliografias dos artigos. Foram considerados os
seguintes critérios de inclusão para este estudo: artigos pu-
blicados em português, inglês, espanhol e francês, que rela-
taram ausência ou presença de associação entre doença perio-
dontal e doença cardiovascular.

DOENÇA CARDIOVASCULAR

As doenças cardiovasculares são responsáveis pela maior
taxa de morbidade e mortalidade na maioria dos países e têm
sido alvo de vários estudos, despertando interesse especial
por atingirem grandes contingentes populacionais, além de
representarem elevados custos sociais e econômicos.1 Rela-
tórios da Organização Mundial de Saúde, de 1997, revelam
que as doenças cardiovasculares foram responsáveis por
cerca de 30% de todas as mortes que ocorreram no mundo, o
que corresponde a quase 15 milhões de óbitos por ano, 60%
dos quais (9 milhões de óbitos/ano) provenientes de países
em desenvolvimento. A mortalidade por doença arterial coro-
nária e acidente vascular encefálico corresponde a 80% dos
óbitos por doenças cardiovasculares.1 No Brasil, as doenças
cardiovasculares são as doenças que mais causam óbito e
representam 30% do índice de mortalidade.1,2

O principal fator responsável pela maioria dos casos de
doenças cardiovasculares é a aterosclerose, doença vascular
progressiva caracterizada por espessamento da camada ínti-
ma de artérias de médio e grande calibres.3

Além dos fatores de risco cardiovascular ligados ao gê-
nero, à hereditariedade, às dislipidemias, ao estresse, ao dia-
betes, ao tabagismo, à obesidade e à hipertensão, algumas
pesquisas determinaram a infecção e a inflamação como dois
novos fatores de risco para doença arterial coronária.4 Quan-
do há estímulo inflamatório, são ativadas células como mo-
nócitos e citocinas inflamatórias, que lesam o endotélio, ocor-
rendo aumento da adesão plaquetária, redução da antitrom-
bina III e alterações do sistema fibrinolítico. Desse processo
participam citocinas pró-inflamatórias, como as interleucinas
(IL-1, IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). A IL-6 é
responsável pela elevação da síntese hepática de substân-
cias como a proteína C-reativa (PCR), e esse aumento tem
sido descrito como fator de risco para doenças cardiovascu-
lares por atuar no processo da trombogênese.5

Quando o corpo combate uma infecção, mediadores infla-
matórios podem cair na corrente sanguínea, sendo levados
para lugares distantes. Essas substâncias são capazes de
estimular células inflamatórias nas placas ateromatosas, le-
vando ao crescimento ou ao rompimento das placas. Se uma
placa instável se rompe pode haver a formação de um coágu-
lo, um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao coração
pode causar infarto agudo do miocárdio, um bloqueio em uma
artéria que leva sangue ao cérebro pode causar acidente vas-
cular cerebral.6,7

DOENÇA PERIODONTAL

Diversos autores definem a doença periodontal como uma
doença infecto-inflamatória, que acomete os tecidos de prote-
ção (gengiva) e sustentação (cemento, ligamento periodontal
e osso) dos dentes, caracterizada por perda de inserção do liga-
mento periodontal e destruição do tecido ósseo adjacente.8,9

A periodontite é a principal causa de perda dentária na
população adulta. No Brasil, o mais recente levantamento
epidemiológico revela que a porcentagem de pessoas com
bolsas periodontais maiores que 4 mm foi de 1,3%, 9,9% e
6,3%, respectivamente, para as faixas etárias de 15 a 19, 35 a
44, e 65 a 74 anos de idade. Nas mesmas faixas etárias, a
porcentagem de pessoas sem doença periodontal foi de 46,2%,
21,9% e 7,2%, respectivamente. Nota-se, na população brasi-
leira, aumento do número de dentes perdidos com o avançar
da idade.10

Entre os fatores de risco relacionados à doença periodon-
tal estão os ligados a hereditariedade, gênero, idade, tabagis-
mo, estresse e doenças sistêmicas.11

Várias espécies bacterianas residem no biofilme dental, e
entre as que têm sido associadas à doença periodontal estão:
Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycete-
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mcomitans, Prevotella intermedia e Tannerella forsythia,
entre outras.11 Dependendo da resposta do hospedeiro a esses
microrganismos e da virulência desses patógenos, pode ocor-
rer resposta inflamatória local, liberando substâncias como
citocinas, interleucinas (IL-6 e IL-8), prostaglandinas e TNF.
Com a instalação da inflamação, anticorpos são ativados e as
substâncias pró-inflamatórias podem levar à destruição pe-
riodontal.12

A resposta inflamatória pode levar células bacterianas ou
seus produtos, como lipopolissacarídeos, para dentro do sis-
tema circulatório. Em vista da natureza crônica da doença perio-
dontal e das respostas local e sistêmica do hospedeiro, consi-
dera-se a hipótese de que essas infecções possam influenciar
a saúde geral e o curso de algumas doenças sistêmicas.12

Durante a periodontite, os microrganismos podem se dis-
seminar através da circulação, causando infecção do endoté-
lio vascular. Isso contribui para a ocorrência de aterosclero-
se, o que aumenta o risco de isquemia do miocárdio e infarto,
que são precedidos por eventos tromboembólicos.12

DOENÇAS PERIODONTAIS ASSOCIADAS

ÀS DOENÇAS CARDIOVASCULARES

Vários estudos têm demonstrado associações entre doen-
ças bucais e doenças sistêmicas, indicando evidências de que
a doença periodontal está sendo apontada como fator de ris-
co para doença cardiovascular.

A primeira associação entre doença periodontal e doença
cardiovascular foi reportada no estudo de Mackenzie e Mil-
lard13, em 1963, que investigaram a relação entre diabetes e
aterosclerose com a presença de cálculo e perda óssea al-
veolar. O estudo avaliou 60 pacientes diabéticos, 64 com sus-
peita de diabetes e 74 saudáveis. Os resultados demonstra-
ram que 62% do grupo com aterosclerose apresentaram mais
perda óssea que o grupo controle.13

Mattila et al.14 realizaram uma série de estudos e verifica-
ram pior estado de saúde dentária no grupo teste quando
comparado ao grupo controle. O primeiro estudo publicado
avaliou a saúde dental em 100 pacientes com infarto agudo
do miocárdio recente e em 102 pacientes-controle saudáveis.
Como resultado, o índice de problemas dentais foi significati-
vamente mais alto nos pacientes com infarto que no grupo
controle.14

Genco et al.15 verificaram o papel potencial da infecção
periodontal como fator de risco para as doenças cardiovas-
culares. As evidências sugerem moderada associação, mas
não relacionamento causal, entre doença periodontal e doen-
ça arterial coronária. Os resultados de alguns estudos indi-
cam que os patógenos periodontais subgengivais podem

estar associados ao infarto do miocárdio, já que bactérias
orais foram encontradas nos ateromas carotídeos e algumas
bactérias orais podem ser associadas à agregação plaquetá-
ria, um evento importante para a trombose.15

Joshipura16 analisou nove estudos sobre doença perio-
dontal e perda dentária como fatores de risco de doenças
vasculares periféricas. Sete desses estudos demonstraram
algumas associações significativas entre as duas afecções,
porém ainda sem esclarecer se as associações encontradas
entre circunstâncias orais e doenças cardiovasculares tive-
ram algum componente causal. Segundo o autor, na ausência
de relacionamento causal, as associações podem ser explica-
das por fatores de risco comuns, não se descartando, porém,
a hipótese de haver um componente causal. Dessa forma,
estudos epidemiológicos adicionais são necessários e o pa-
pel de outros mediadores inflamatórios precisa ser explorado
nesse contexto.

Wu et al.17 avaliaram a associação entre doença periodon-
tal e risco para acidente vascular cerebral. A condição perio-
dontal no exame inicial foi classificada em ausência de doen-
ça periodontal, gengivite, periodontite e edêntulos. Como
resultados, os autores encontraram que a doença periodon-
tal é um fator de risco significante para os acidentes vascula-
res, em particular nos de origem isquêmica.

Segundo Hung et al.18, a perda cumulativa dos dentes
está significativamente associada à doença arterial periférica,
especialmente em homens com doença periodontal. Nesse
estudo prospectivo, foram acompanhados, durante 12 anos,
45.163 indivíduos livres de doença cardiovascular, dos quais
342 desenvolveram doença arterial periférica. A perda do dente
provavelmente reflete o estado de saúde oral e a doença pe-
riodontal em seu período de progressão.

Higashi et al.19 realizaram um estudo com a finalidade de
avaliar a função endotelial nos pacientes com doença arterial
coronária que tiveram quadro de periodontite, por meio de
análise das respostas da circulação sanguínea do antebraço
ao uso de acetilcolina, como vasodilatador endotélio-depen-
dente, e de nitroprussiato sódico, em 101 pacientes. Os resul-
tados sugeriram que a doença periodontal está associada
com a deficiência orgânica endotelial nos pacientes com doen-
ça arterial coronária. Assim, esses autores concluíram que a
deficiência orgânica endotelial é o passo inicial no desenvol-
vimento da aterosclerose, atuando como importante fator no
início e na manutenção das doenças cardiovasculares.

Diante do panorama exposto pelos estudos realizados até
agora, cardiologistas e periodontistas propuseram um con-
senso, com o objetivo de proporcionar, aos profissionais de
saúde, melhor compreensão da relação entre doença cardio-
vascular e periodontite e de formular ações para reduzir o
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risco de eventos ateroscleróticos nos pacientes com perio-
dontite.20 Ficou estabelecido que pacientes com doença perio-
dontal moderada a grave devem ser informados sobre o risco
aumentado para o desenvolvimento de doença cardiovascu-
lar, e que, no caso de esses pacientes possuírem fatores de
risco conhecidos para doença cardiovascular, tais como ta-
bagismo, antecedentes familiares diretos ou histórico de dis-
lipidemia, seja considerada avaliação médica anual.20

Em pacientes com doença cardiovascular e precedente
diagnóstico de doença periodontal, a recomendação para
periodontistas e médicos é o controle da doença cardiovas-
cular, inclusive com medidas de aperfeiçoamento do cuidado
periodontal. Já nos pacientes com doença cardiovascular e
ausência de diagnóstico precedente de doença periodontal,
a avaliação periodontal deve ser considerada para aqueles
que apresentem sinais ou sintomas da doença gengival sig-
nificativos de perda do dente e elevações inespecíficas da
PCR ou de outros biomarcadores inflamatórios. Os pacientes
que apresentarem periodontite não tratada ou não controla-
da devem ser tratados com o objetivo de reduzir e controlar o
acúmulo bacteriano e eliminar o processo inflamatório.20

A interação microbiológica foi destacada na literatura e
alguns estudos dirigiram suas investigações no sentido de
perceber quais os mecanismos envolvidos nessa associação.
Em 2003, Dias verificou que a prevalência de patógenos pe-
riodontais nos cateteres-balão retirados de angioplastias co-
ronárias de pacientes com doença aterosclerótica obstrutiva
foi de 29% para Porphyromonas gingivalis, de 25% para Cam-
pylobacter rectus, de 22% para Prevotella intermedia, de
20% para Tannerella forsythia, e de 8% para Aggregatibac-
ter actinomycetemcomitans, concluindo que múltiplos agen-
tes periodontais podem estar associados à doença arterial
coronária.12

Foi identificada também a presença de microrganismos
patogênicos periodontais em amostras intraorais de pacien-
tes com periodontite e doença aterosclerótica coronária, evi-
denciando a ocorrência de alta prevalência de patógenos
periodontais em doença cardiovascular. A constatação de
patógenos periodontais nas amostras intraorais e nos catete-
res-balão dos mesmos indivíduos sugere que a presença de
microrganismos periodontais nas placas ateroscleróticas exer-
ce papel importante no início e/ou no desenvolvimento das
lesões ateroscleróticas e, por conseguinte, na etiologia de
algumas doenças cardiovasculares.

Stein et al.21 avaliaram o impacto de parâmetros periodon-
tais clínicos e a presença de microrganismos patogênicos
periodontais em pacientes com infarto agudo do miocárdio.
As amostras subgengivais da placa foram analisadas e verifi-
cou-se a presença de Aggregatibacter actinomycetemcomi-

tans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e Pre-
votella intermedia. Os pacientes com infarto agudo do mio-
cárdio tiveram frequência significativamente mais elevada das
profundidades de sondagem (> 4 mm) que o grupo controle
(39,2% vs. 14,9%). Adicionalmente, a presença simultânea de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Porphyromonas
gingivalis foi verificada com frequência significativamente
mais elevada nos pacientes com infarto agudo do miocárdio
(95%) em relação ao grupo controle. Os resultados demons-
traram pior condição periodontal nos pacientes com infarto
agudo do miocárdio, comparativamente aos pacientes sau-
dáveis, sugerindo associação entre periodontite e doença
isquêmica do coração.

A literatura apoia a hipótese de serem os fenômenos imu-
nológicos responsáveis por estabelecer a ponte entre as in-
fecções periodontais e a ocorrência de fenômenos trombo-
embólicos.

Mengel et al.22 mensuraram os níveis de IL-1β, IL-6 e cor-
tisol no sangue periférico de pacientes com doença perio-
dontal. Os resultados não demonstraram diferença significa-
tiva entre os grupos, no que diz respeito ao cortisol. A IL-1β
foi detectada somente nos pacientes com doença periodon-
tal agressiva, mas sem diferenças significativas em relação ao
controle. A IL-6 foi detectada em todos os pacientes, porém
sem diferenças significativas. Somente na doença periodon-
tal agressiva não tratada os pacientes apresentaram IL-6 sig-
nificativamente elevada. Em todos os pacientes com doença
periodontal agressiva houve correlação entre IL-1β e IL-6.

Com o objetivo de determinar se a presença da periodon-
tite crônica e o tratamento periodontal subsequente pode-
riam influenciar os níveis sorológicos da PCR, da IL-6 e do
TNF-α, Marcaccini et al.23 compararam marcadores crônicos
da inflamação em indivíduos com doença periodontal e em
indivíduos do grupo controle. Os parâmetros periodontais e
sistêmicos incluíram profundidade de sondagem, sangramento
à sondagem, nível clínico de inserção e parâmetros hematoló-
gicos, assim como os seguintes marcadores inflamatórios:
IL-6, PCR, molécula vascular solúvel da adesão e molécula
intercelular solúvel da adesão. Observou-se que a terapia
periodontal não-cirúrgica afetou os marcadores da doença
inflamatória após três meses. Não foram detectadas diferen-
ças nos parâmetros hematológicos dos pacientes nos gru-
pos controle e com doença periodontal. Entre os marcadores
inflamatórios testados, as concentrações de IL-6 eram mais
elevadas no grupo de doença periodontal. A doença perio-
dontal foi associada às concentrações de circulação aumen-
tadas de IL-6 e de PCR, que diminuíram três meses após a
terapia periodontal não-cirúrgica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após apreciação de literatura apresentada, até o momen-
to parece provável a existência de um potencial papel da do-
ença periodontal como fator de risco para doença cardiovas-
cular. O estado da saúde oral, mais especificamente a condi-
ção periodontal, parece estar fortemente associada às cardio-
patias coronárias decorrentes da aterosclerose.

Apesar da identificação dessa associação, os estudos
disponíveis não fornecem evidência epidemiológica convin-
cente para uma relação causal entre doença periodontal e
doença cardiovascular.

Identificam-se os microrganismos Porphyromonas gin-
givalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevote-
lla intermedia e Tannerella forsythia como sendo os de maior
prevalência na associação das duas entidades patológicas.
As bases biológicas capazes de explicar tal associação ainda
não estão elucidadas por completo, embora existam evidên-
cias de que os patógenos periodontais poderiam atuar na
placa ateromatosa, evocando alterações celulares e molecu-
lares e facilitando seu desenvolvimento.

A bacteremia determinada pelo acúmulo excessivo de pla-
ca bacteriana poderia também provocar aumento da viscosi-
dade sanguínea e da agregação plaquetária, com consequen-
te efeito trombogênico.

Mediadores inflamatórios e imunológicos, em especial IL-6
e PCR, parecem ter seus níveis sorológicos aumentados na
presença de doença periodontal, têm sido considerados mar-
cadores para o risco cardiovascular e poderiam, portanto,
explicar a possível relação entre as duas doenças.

Entretanto, estudos longitudinais são necessários pa-
ra ajudar a elucidar a relação entre doença periodontal e
doença cardiovascular, visto que ambas as alterações pos-
suem caráter etiológico multifatorial. Classificações mais
uniformes de doença periodontal, controle para todos os
possíveis fatores de confusão, além de rigorosas investi-
gações relativas ao benefício do tratamento da doença pe-
riodontal no curso da doença cardiovascular se fazem ne-
cessários.

A saúde oral é parte integrante e inseparável da saúde
geral. À medida que os cirurgiões-dentistas aumentam seu
conhecimento sobre a relação entre doença periodontal e
outras doenças sistêmicas, passam a ser responsáveis pela
prevenção de condições sistêmicas por meio de tratamento
e/ou prevenção da doença periodontal. Enquanto essa asso-
ciação permanecer controversa, é de fundamental importân-
cia a orientação aos pacientes quanto às medidas de higiene
oral, assim como a instituição de tratamento quando verifica-
da a existência de doença periodontal.
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Estudos prévios sobre alterações da mecânica respiratória
em cirurgia cardíaca são escassos. Este estudo teve como
objetivo analisar a influência dos drenos pleurais no compor-
tamento toracoabdominal avaliado pelo índice diafragmático
de pacientes submetidos a revascularização do miocárdio com
circulação extracorpórea. Trata-se de um estudo de coorte
prospectivo, no qual foram incluídos pacientes com 18 anos
ou mais, submetidos a cirurgia de revascularização do
miocárdio com circulação extracorpórea e acompanhados por
seis dias. A amostra foi estratificada de acordo com o número
de drenos. As medidas de índice diafragmático (ΔAB/ΔAB +
ΔT, sendo ΔAB a diferença da circunferência abdominal na
inspiração e expiração e ΔT, a diferença da circunferência
torácica nos mesmos momentos) foram realizadas em três mo-
mentos: pré-operatório, segundo dia de pós-operatório (com
dreno) e quinto dia de pós-operatório (sem dreno). Para aná-
lise estatística utilizou-se o modelo de ANOVA para medidas
repetidas (p < 0,05). Foram incluídos 62 pacientes (46 ho-
mens, 62 ± 8 anos), sendo 16 pacientes com dreno mediastinal
e 46 com drenos mediastinal e pleural. Não houve diferença
estatisticamente significante nas medidas do índice diafrag-
mático entre os dois grupos e intragrupos durante o segui-
mento. Na população estudada, a presença de dreno pleural
não exerceu influência no comportamento toracoabdominal
quando avaliado pelo índice diafragmático.

Descritores: Cirurgia torácica. Mecânica respiratória. Drena-
gem pleural. Testes de função respiratória. Revascularização
miocárdica.

INFLUENCE OF PLEURAL DRAINS IN THORACOABDOMINAL

BEHAVIOR OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY

BYPASS GRAFTING WITH CARDIOPULMONARY BYPASS

Previous studies on respiratory mechanical changes during
cardiac surgery are scarce. This study was aimed at investi-
gating the influence of pleural drains in thoracoabdominal
behavior assessed by the diaphragmatic index of patients
undergoing coronary artery bypass grafting with cardiopul-
monary bypass. This is a prospective cohort study which
included patients 18 years of age or older, undergoing coro-
nary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass
and followed for 6 days. The sample was stratified according
to the number of drains. Measures of diaphragmatic index
(ΔAB/ΔAB + ΔT, where ΔAB is the difference of waist cir-
cumference during inspiration and expiration, and ΔT the dif-
ference of girth at the same time points) were performed at 3
different time points: pre-operative, 2 days after surgery (with
drain) and 5 days after surgery (without drain). For statistical
analysis the ANOVA model for repeated measures (p < 0.05)
was used. The study included 62 patients (46 men, 62 ± 8 years),
16 patients with mediastinal drain and 46 with mediastinal and
pleural drains. There was no statistically significant difference
in diaphragmatic index measures between the 2 groups and
within groups during the follow-up. In the study population,
the presence of pleural drain did not affect thoracoabdominal
behavior when measured by the diaphragmatic index.
Descriptors: Thoracic surgery. Respiratory mechanics. Pleural
drainage. Respiratory function tests. Myocardial revascula-
rization.
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A cirurgia de revascularização do miocárdio é um recur-
so terapêutico importante, utilizado em pacientes com
doenças da artéria coronária. A veia safena é o mate-

rial mais comumente utilizado para a construção do novo per-
curso, porém sabe-se que a artéria torácica interna esquerda
é mais resistente à deposição aterosclerótica que as próprias
coronárias.1

Na maior parte dos procedimentos, a obtenção do pedí-
culo da artéria torácica interna esquerda envolve a abertura
da cavidade pleural esquerda, que necessita subsequente-
mente ser drenada.2

Muitos estudos demonstraram que o uso desse tipo de
enxerto promove alterações na mecânica respiratória e dimi-
nuição da função pulmonar pela dor associada à abertura do
espaço pleural, que depende também da inserção do dreno
pleural.3 Como resultado, há reduções significantes do volu-
me expiratório forçado no primeiro segundo e da capacidade
vital, principalmente pela incapacidade de realizar respirações
profundas.3,4

As alterações da função pulmonar em pacientes submetidos
a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea são em grande
parte responsáveis pela morbidade desses pacientes. As atelec-
tasias são as complicações mais frequentes, ocasionadas pela
diminuição da capacidade residual funcional, pelas alterações
da mecânica da caixa torácica e do tecido pulmonar, pelo aumen-
to da resistência das vias aéreas, pela dor pós-operatória e pela
paralisia do nervo frênico, dentre outros fatores.5

Para verificar o comprometimento da mecânica respirató-
ria causado pela presença de drenos, pode ser realizada a
medida do índice diafragmático, que verifica o movimento
toracoabdominal. Esse índice tem sido estudado em cirurgias
abdominais altas, como gastroplastia e colecistectomia, nas
quais foram evidenciadas alterações no comportamento tora-
coabdominal e na função pulmonar, principalmente no pri-
meiro pós-operatório.6-8

Dessa forma, este estudo objetivou analisar e comparar a
influência da presença de drenos no comportamento tora-
coabdominal em pacientes que apresentam dreno mediasti-
nal com aqueles que apresentam mediastinal e pleural asso-
ciados, no pós-operatório de revascularização do miocárdio
com uso de circulação extracorpórea, comparando também
essas alterações em relação ao período pré-operatório.

MÉTODO

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de coorte
prospectivo, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética do
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, de São Paulo (SP).
Foi considerada uma amostra total de 130 sujeitos de pesqui-

sa, tendo sido avaliados, porém, apenas 104 deles, em de-
corrência da duração do estudo. Os sujeitos encontravam-
se internados na enfermaria e na unidade de terapia intensi-
va do pós-operatório do Instituto Dante Pazzanese de Car-
diologia.

Foram incluídos pacientes com idade maior ou igual a
18 anos, submetidos a cirurgia eletiva de revascularização
do miocárdio com circulação extracorpórea, sem intercor-
rências respiratórias no pós-operatório imediato. Foram ex-
cluídos aqueles com idade inferior a 18 anos, submetidos a
qualquer cirurgia que não fosse revascularização do mio-
cárdio e sem circulação extracorpórea, que apresentassem
déficit cognitivo e com comprometimento pulmonar prévio
e que permanecessem intubados por um período superior
a 24 horas.

Os pacientes que preencheram todos os critérios de ele-
gibilidade e consentiram sua participação no estudo res-
ponderam, no período pré-operatório, a um questionário
contendo informações padronizadas sobre demografia, há-
bitos de vida e antecedentes clínicos. Esses pacientes tam-
bém foram submetidos a avaliação do comportamento tora-
coabdominal no pré-operatório e no segundo e no quinto
dias de pós-operatório. As medidas foram realizadas por
fisioterapeutas devidamente treinados e em pacientes em
acompanhamento fisioterapêutico.

O comportamento toracoabdominal foi avaliado por in-
termédio do índice diafragmático com fita métrica simples,
de 1,5 m. As dimensões foram obtidas com o paciente em
decúbito dorsal elevado. Para verificar a dimensão toráci-
ca, a fita foi transpassada na altura da linha axilar (± quarto
espaço intercostal) e o paciente, em decúbito dorsal, de-
veria inspirar e expirar profundamente (ΔT). A seguir, para
a dimensão abdominal, a fita foi colocada em torno da cica-
triz umbilical, com a mesma solicitação. Os dados obtidos
foram utilizados na fórmula: ID = ΔAB/ΔAB + ΔT, onde ID
é o índice diafragmático, ΔAB é a diferença da dimensão
abdominal entre as fases inspiratória e expiratória, e ΔT é a
diferença da dimensão torácica entre as fases inspiratória
e expiratória.6-8

Para análise das variáveis, foi utilizado o modelo de ANO-
VA para medidas repetidas. Consideramos estatisticamente
significante o nível de significância menor que 5% (p < 0,05).

RESULTADOS

No período de abril a outubro de 2008, foram abordados
104 pacientes no pré-operatório de cirurgia de revasculariza-
ção do miocárdio, dos quais 8 se recusaram a participar e 2
apresentaram doença pulmonar prévia.
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No decorrer do estudo, 31% dos pacientes foram ex-
cluídos pelos seguintes motivos: parada cardiorrespirató-
ria e/ou óbito, antes da segunda medida do índice diafrag-
mático, ou realização de cirurgia sem o uso de circulação
extracorpórea.

Em relação aos dados pré-operatórios, 62 indivíduos fo-
ram avaliados pelo índice diafragmático nos três momentos,
sendo 26% do sexo feminino e 74% do sexo masculino. A
distribuição dos indivíduos segundo gênero, idade e índice
de massa corporal está descrita na Tabela 1.

Em relação à distribuição dos drenos, 16 pacientes (26%)
possuíam um dreno (mediastinal), 42 pacientes (68%) pos-
suíam dois drenos (mediastinal e um pleural), e somente 4
pacientes (6%) possuíam os três drenos (mediastinal, pleural
direito e pleural esquerdo).

Na Figura 1 são representados os perfis médios do ín-
dice diafragmático. As médias do índice diafragmático no
pré-operatório foram muito parecidas entre os grupos (Ta-
bela 2), porém no segundo e no quinto dias de pós-opera-
tório a média do grupo que apresentava um dreno foi maior
que a média do grupo com mais de um dreno, sem diferen-
ça estatística (p = 0,136). Além disso, considerando a evo-
lução dos pacientes, a média dos valores no quinto dia de
pós-operatório se aproximou da média dos valores do pe-
ríodo pré-operatório (ambos sem dreno), sem diferença
estatística (p = 0,112).

DISCUSSÃO

As complicações pulmonares são causas importantes
de morbidade e mortalidade nos pacientes submetidos a ci-
rurgia cardíaca com circulação extracorpórea.

No pós-operatório da cirurgia de revascularização do
miocárdio ocorre deterioração da mecânica respiratória, com

alta incidência de alterações pleurais. Essas alterações fo-
ram observadas por Vargas et al.9 em um estudo com 110
pacientes do sexo masculino submetidos a cirurgia de revas-
cularização do miocárdio.

O grau de alteração funcional pulmonar depende de vá-
rios fatores, como função pulmonar pré-operatória, tipo de
cirurgia, tempo de circulação extracorpórea, intensidade da
manipulação cirúrgica, número de drenos pleurais colocados
e tempo de cirurgia.5

Barbosa e Carmona5 avaliaram a função pulmonar de quin-
ze pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do
miocárdio com uso de circulação extracorpórea comparati-
vamente àqueles que realizaram somente troca valvar. Nes-
se estudo, os pacientes que realizaram cirurgia de revascu-
larização do miocárdio apresentaram alterações maiores que
os que realizaram troca valvar; porém, com relação à com-
placência estática, não foi observada diferença significati-
va entre os dois grupos.

Paisani et al.8 analisaram a função pulmonar e o com-
portamento toracoabdominal no período pré e pós-opera-
tório em pacientes submetidos a gastroplastia, verificando
redução significativa da função pulmonar e do índice dia-
fragmático.

Apolinário et al.10 analisaram a influência da idade no
padrão respiratório de 80 indivíduos normais, em grupos de
diferentes faixas etárias (16 a 82 anos), por meio da mensu-
ração do índice diafragmático. A ausência de significância
estatística na comparação dos resultados entre os grupos,
também observada no presente estudo, sugere diferenças
na predominância do padrão respiratório apical (nos grupos

Tabela 1 - Características da amostra por número de
drenos

1 dreno 2 ou 3 drenos
Características (n = 16) (n = 46)

Idade, anos (média ± DP) 63 ± 5 62 ± 9

Gênero masculino, n 14 32

IMC, kg/m² (média ± DP) 27,4 ± 4,4 27,9 ± 4,4

DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; n =
número de pacientes.

Figura 1. Gráfico de perfis médios do índice diafragmático.
ID = índice diafragmático; m ± DP = média ± desvio padrão;
op = operatório.
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Tabela 2 - Médias e desvios padrão dos índices diafragmáticos e resultados do teste dos efeitos de tempo e número
de drenos

Pré- Pré vs.
Drenos n operatório 2o PO 5o PO 2o PO vs. 5o PO

1 16 0,55 ± 0,23 0,51 ± 0,18 0,57 ± 0,15 p = ns

2 ou 3 46 0,55 ± 0,13 0,49 ± 0,14 0,50 ± 0,13 p = ns

Total 62 0,55 ± 0,16 0,49 ± 0,15 0,52 ± 0,13 p = ns

1 vs. 2 ou 3 drenos p = ns p = ns p = ns

n = número de pacientes; ns = não-significativo; PO = pós-operatório.

de menor faixa etária) e dos padrões simétrico e basal nos
grupos de maior faixa etária.

Diferentemente do estudo que utilizou uma classificação
do padrão respiratório10, sendo índice diafragmático = 0,5
para padrão simétrico, índice diafragmático > 0,5 para pre-
dominância basal e índice diafragmático < 0,5 para predomi-
nância apical, em nossa amostra não foi utilizada nenhuma
classificação, pois considerou-se, além das influências ex-
ternas sofridas (incisão cirúrgica), a mecânica respiratória
individual de cada paciente.

Neste estudo foi observado que, no quinto dia de pós-
operatório, na avaliação dos pacientes do grupo com um dre-
no, o valor médio do índice diafragmático foi maior que no
pré-operatório, talvez em decorrência de efeito aprendizado.

Como limitação do estudo, deve-se ressaltar que a amos-
tra foi pequena e que ocorreu diferença significativa na
quantidade de pacientes da amostra entre os grupos, su-
gerindo-se assim a continuidade do trabalho.

CONCLUSÃO

Na população estudada, a presença de dreno pleural não
exerceu influência no comportamento toracoabdominal quan-
do avaliado pelo índice diafragmático, porém estudos com
melhores delineamentos precisam ser realizados.
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O presente estudo tem o objetivo de demonstrar o desenvol-
vimento e o crescimento de pessoas com doença de Chagas
por meio da construção gradativa do processo de participa-
ção, com autonomia e liberdade, em um grupo formado den-
tro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em São Pau-
lo (SP). A investigação revelou o significado das conquistas
obtidas pelos sujeitos, mediante sua participação no movi-
mento associativo, criando a Associação dos Chagásicos da
Grande São Paulo. O método utilizado, a pesquisa partici-
pativa, privilegiou o material documental do grupo desde seu
surgimento: nas observações, nas discussões sobre as ques-
tões sociais que envolvem a doença de Chagas e o conheci-
mento dessa afecção, gerando uma nova visão dos partici-
pantes para superar as adversidades e lutar por melhores
condições de vida e de saúde. Foram escolhidos três sujeitos
representativos da identidade do grupo para relatar suas his-
tórias sobre participação, sendo selecionadas as falas mais
relevantes a fim de serem relacionadas com os conceitos de
participação e participação social (relações sociais). O estu-
do demonstrou que a experiência do trabalho coletivo adqui-
riu uma dimensão transformadora nos sujeitos, os quais, es-
timulados pela participação, criaram novas formas de ação e
superação diante dos limites da doença.

Descritores: Serviço Social. Relações interpessoais. Doença
de Chagas.

PARTICIPATION AS A FACTOR OF COLLECTIVE IDENTITY
DEVELOPMENT OF A GROUP OF PATIENTS WITH CHAGAS DISEASE

The present study was aimed at demonstrating the develop-
ment and growth of individuals with Chagas disease using a
gradual participation development process, with autonomy
and freedom, in a group selected at Instituto Dante Pazzanese
de Cardiologia (São Paulo, SP). The study reported the mea-
ning of the achievements obtained by the patients as a result
of their participation in the group, creating the Association of
Chagasic Patients of the Greater São Paulo. The method used
was participatory investigation, giving emphasis to docu-
ments provided by the group from the very beginning: in the
observations, discussions on the social issues involving Cha-
gas disease and in the understanding of the disease, creating
a new vision of the participants concerning their capacity to
overcome adversities and to fight for better life and health
conditions. Three subjects were chosen to represent the group
and report their personal experiences regarding their parti-
cipation, and the most relevant reports were chosen to be related
with participation and social participation (social relation-
ships) concepts. The study showed that the group work expe-
rience acquired a transformational character in the individuals
who were encouraged by their participation and created new
forms of action and to cope with the limitations of the disease.
Descriptors: Social Work. Interpersonal relations. Chagas
disease.
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Este artigo corresponde à dissertação de Mestrado em
Serviço Social, defendida em 2004, apresentada à Fa-
culdade de História, Direito e Serviço Social da Univer-

sidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus
de Franca/SP. O estudo nasceu de nosso interesse em inves-
tigar a participação de um grupo de pacientes com doença de
Chagas, atendido no Laboratório de Xenodiagnóstico do
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia/IDPC, em São Paulo
(SP). O trabalho grupal que realizamos com esses pacientes
começou em 1996, quando o médico responsável pelo La-
boratório e pelo atendimento clínico dos pacientes solici-
tou a colaboração de profissional de Serviço Social para
desenvolver trabalho de orientação sobre doença de Cha-
gas e Previdência Social. Essa solicitação estava baseada
na demanda de relatórios médicos pedidos pelos pacientes
a fim de requererem auxílio-doença e/ou aposentadoria por
invalidez, mesmo por aqueles com condições de trabalhar e
levar uma vida normal, por desconhecerem as implicações e
limitações da doença relacionadas ao trabalho. Diante des-
sa situação, começamos nosso trabalho com o grupo, vi-
sando à melhor compreensão da doença e à diminuição dos
pedidos indevidos de relatórios de incapacidade laborativa.
Com o decorrer do tempo, percebemos as mudanças e con-
quistas ocorridas com os que participaram das palestras
informativas sobre a doença até a criação da Associação
dos Chagásicos da Grande São Paulo – ACHAGRASP, em
1999. Neste estudo, fomos ao mesmo tempo sujeito e obje-
to, pois buscamos, mais do que descrever o objeto, partici-
par em conjunto com os pacientes na construção coletiva
do grupo. Ao utilizarmos essa forma de trabalho, considera-
mos a noção de sujeito coletivo, no sentido de que aquela
pessoa que convidamos para participar do estudo tem uma
referência grupal que expressa de forma típica o conjunto
de vivências de seu grupo.1 O grupo é um espaço de forta-
lecimento importante para o indivíduo não se sentir sozi-
nho, discriminado e limitado em suas ações. Ainda, enquan-
to troca de experiências, possibilita a interação social e o
amadurecimento de seus integrantes, sendo nele que o su-
jeito se descobre e se identifica como sujeito coletivo. Por
isso, tivemos interesse em relatar a experiência, por acredi-
tarmos na necessidade de se conhecer a trajetória de vida e
as experiências sociais dos envolvidos, revelando o modo
de participação. A participação é conceituada por Bordena-
ve, educador da área da comunicação, como o caminho na-
tural para o homem exprimir sua tendência inata para reali-
zar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza
e o mundo. Sua prática envolve a satisfação de outras ne-
cessidades não menos básicas, como a interação com os

demais homens, a autoexpressão, o desenvolvimento do pen-
samento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas, e a valo-
rização de si mesmo pelos outro.2 Nosso objetivo prioritá-
rio, nessa fase inicial de formação do grupo, foi estimular a
participação dos pacientes para que, por meio da convivên-
cia participativa, percebessem a construção histórica que
realizavam, expandindo essa consciência aos demais espa-
ços sociais aos quais pertenciam. Sendo assim, o objetivo
geral da presente pesquisa se constitui em demonstrar o
desenvolvimento de um grupo de pacientes portadores de
doença de Chagas por meio da construção gradativa do
processo de participação.

MÉTODO

O método adotado para o desenvolvimento deste estu-
do foi a pesquisa participante, que representa, para o assis-
tente social que atua com movimentos e organizações po-
pulares, uma alternativa metodológica que o apoia no dire-
cionamento e na sistematização de sua ação profissional e
que propicia a construção teórica de novos conhecimentos
que vão embasar sua prática.3 A coleta de dados foi consti-
tuída por observações dos sujeitos estudados e material
documental do grupo: relatórios das reuniões, estudos rea-
lizados, participações externas de seus membros, convites
recebidos e depoimentos orais, colhidos por meio de um
roteiro de perguntas em entrevistas semiestruturadas. O pro-
cesso grupal de nosso estudo nasceu e sedimentou-se com
os pacientes de Chagas atendidos no Laboratório de Xeno-
diagnóstico e Seção de Miocardiopatias do IDPC, que
serviu de pano de fundo para a pesquisa exploratória. A
amostra da pesquisa, de caráter exploratório, constituiu-se
de pacientes que iniciaram seu processo de agrupamento
quando participaram das reuniões iniciais, em sala de espe-
ra, para esclarecimentos sobre a doença de Chagas, desen-
volvendo sua consciência crítica, até o estágio de formação
da ACHAGRASP. A coleta dos depoimentos foi realizada
por meio da seleção dos sujeitos representativos do grupo.
Foram escolhidos três pacientes para participar da pesqui-
sa, membros da ACHAGRASP, por estarem presentes desde
as primeiras palestras de esclarecimentos sobre a doença de
Chagas. Os participantes foram devidamente esclarecidos
sobre os aspectos do processo de estudo e seus objetivos,
concordando em participar e assinando o Termo de Con-
sentimento. Optamos pela análise dos depoimentos orais
por serem mais transparentes e naturais, permitindo-nos
identificar qual a fala que melhor expressa o relato do pes-
quisado. No tratamento e análise dos depoimentos coleta-
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dos, utilizamos a técnica de análise de conteúdo, definida
por Bardin4. Essa técnica foi adotada para compreender as
informações obtidas, aprofundar suas características e sin-
tetizar seus significados, possibilitando-nos uma interpre-
tação qualitativa dos dados e a produção de um novo co-
nhecimento.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Os três pacientes escolhidos para relatar a experiência
como participantes do grupo, além de serem portadores de
doença de Chagas, procedem da região Nordeste, no Esta-
do da Bahia. Migraram ainda jovens para São Paulo com
suas famílias à procura de melhores condições de vida e de
trabalho. Apesar de residirem em região endêmica, pouco
desenvolvida e marcada pela pobreza, e de terem entre al-
guns membros da família casos de doença de Chagas, des-
cobriram que também tinham a moléstia na cidade de São
Paulo, quando já estavam estabelecidos profissionalmente.
Todos têm uma função definida dentro da ACHAGRASP:
Amélia, secretária, 53 anos, 8a série do Ensino Fundamental
II, exerce a função de cozinheira; Iranilton, tesoureiro, tem
54 anos, ensino superior, aposentou-se por tempo de servi-
ço e trabalha como agente de viagens; e Lourival, vice-pre-
sidente, 40 anos, 8a série do Ensino Fundamental II, encon-
tra-se desempregado. Todos os pacientes estão regularmen-
te matriculados no IDPC, onde realizam controle e tratamen-
to da doença de Chagas no Laboratório de Xenodiagnósti-
co há cerca de 10, 25 e 8 anos, respectivamente. A participa-
ção pode ser aprendida e aperfeiçoada pela prática e pela
reflexão. Ao conhecerem a realidade que os envolve como
doentes de Chagas, os pacientes podem se encaminhar para
o crescimento individual e para a elevação da autoestima,
porque passam a acreditar que é possível criar na adversi-
dade, viver e conviver com a doença sem, no entanto, esta-
rem fadados a ser doentes. Podemos observar essas mu-
danças nas falas:

“Sinto-me vitoriosa por não deixar que o desânimo e a
depressão tomassem conta de mim, por causa da doença.
Acho que é porque obtive mais conhecimento e mais infor-
mação sobre ela e esse convívio com as pessoas com a mes-
ma doença fortalece a gente” (Amélia). “Agora, tendo em
vista as discussões sobre a doença com os outros pacientes
e o nascimento da Associação, me descobri doente e não me
envergonho disso. Tenho me sentido mais confortável para
discutir a doença, suas consequências e o grau de dificulda-
des para enfrentá-la. E o mais importante, posso ainda traba-
lhar” (Iranilton).

Fica evidenciado, nos relatos, um fortalecimento indivi-
dual. Os sujeitos superam, com o conhecimento adquirido
sobre a doença e com a participação no grupo, os mitos, os
quais acabam dissipados, ou seja, descobre-se que entre o
diagnóstico da doença e a morte pela doença há uma grande
lacuna que precisa e pode ser preenchida com vida saudá-
vel e atuante. Nesse contexto, a participação no grupo trans-
forma o olhar que esses sujeitos têm de si mesmos e de si em
relação à própria doença. Se antes se sentiam fadados ao
fracasso e ao fim da vida, descobrem-se no convívio com o
grupo, capazes de criar e inovar sua própria existência, su-
perando a depressão, a passividade e a vergonha por esta-
rem doentes.

Dessa nova realidade, que os coloca na condição de
sujeitos individuais e responsáveis por aquilo que querem
e precisam fazer, nasce o sujeito coletivo, isto é, o sujeito
ou a voz de um grupo que tem a doença mas que não se
deixa abater pelos seus sintomas. Na participação social
ou nas relações sociais, esses sujeitos se sentem fortaleci-
dos para lutar e modificar o quadro ao qual, anteriormente,
viam-se aprisionados e fadados. Isso fica claro nos depoi-
mentos transcritos a seguir: “Aprendi muito em palestras,
seminários, encontros de outras patologias e nos progra-
mas de rádio. Agora, tudo que fala sobre a doença presto
mais atenção. Agora que participo do grupo de doença de
Chagas é como estar com pessoas normais, sem grandes
diferenças... Em se falando da doença, sinto que as minhas
palavras animam as pessoas, que me perguntam se tam-
bém tenho a doença de Chagas. Eu respondo que sim, sem
me esconder, sem problema nenhum” (Amélia). “A partir
do conhecimento sobre a doença, da participação no gru-
po, foi uma evolução muito grande em nossa vida, tenho
mais segurança em falar e discutir a doença, agora” (Iranil-
ton). “Quando comecei o tratamento, com as reuniões, fi-
quei sabendo mais sobre a doença, e foi quando comecei a
ficar mais tranquilo” (Lourival).

Durante o processo participativo, pudemos constatar o
emergir de um novo conhecimento, pautado nas necessida-
des do grupo, na busca de soluções e na transformação da
realidade. Ao se enxergarem como sujeitos, os participantes
também puderam se enxergar no outro, descobrindo nesse
outro os mesmos problemas, dificuldades e necessidades.
A força coletiva do grupo leva-os à superação individual e
coletiva, deixando aflorar neles o desejo de construir um
espaço em que possam ser acolhidos e possam acolher. Es-
ses fatos são evidenciados nos trechos: “Nunca pensei que
faria parte de uma associação de Chagas, ainda mais falar
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para muita gente sobre a doença. Imagine a gente discutir
sobre a doença e ainda conseguir fazer o folheto e mostrar
para todo mundo que foi o grupo que fez” (Amélia). “Às
vezes nem acredito, olhando aquilo que fomos capazes de
realizar. Só o fato de estarmos aqui vivos, contando a nossa
história, me deixa feliz e orgulhoso” (Lourival). “O problema
da doença de Chagas é nosso e temos que saber administrá-
lo, por isso temos que lutar juntos, fazendo parte do grupo,
da associação, esclarecendo mais as pessoas doentes, fa-
zendo com que o governo olhe com mais atenção para as
cidades que têm maior número de doentes e dê verbas e
incentivos para que mais médicos e outros profissionais de
saúde se interessem em estudar e pesquisar a doença para
que no futuro ela não exista mais” (Iranilton).

O exercício da democracia e da cidadania passa a ser se-
mente de organização e fator de capacitação das pessoas, as
quais se descobrem capazes de realizar coisas diferentes de
sua prática usual; há o crescimento coletivo do grupo. Assim,
percebemos que eles passam de suas questões pessoais, de
seus medos e do desconhecimento da doença para um lugar
de sujeito consciente de seu papel na sociedade como agen-
te transformador. Ou seja, os participantes passam a se enxer-
gar e a enxergar o grupo como capazes e fortes, lutando por
uma nova realidade construída coletivamente. É possível per-
ceber essas transformações nos relatos: “Quando saio para
representar os pacientes com Chagas em algum evento, no
Fórum de Patologias, com pacientes de outras doenças, com
os alunos de Medicina da Santa Casa, me sinto orgulhosa,
importante” (Amélia). “O grupo me fortaleceu e fortaleceu os
pacientes com doença de Chagas, podemos nos apoiar nos
colegas com os mesmos problemas. A criação do grupo forta-
leceu a parte individual de cada um, o grupo foi crescendo e
colhemos muitos frutos juntos. Tudo o que conseguimos
realizar juntos: abaixo-assinados, participar como represen-
tantes dos doentes de Chagas no Fórum de Patologias e em
feiras de ciências em escolas, ir a Campinas, na UNICAMP,
falar sobre nossa Associação, e organizar o Encontro de Doen-
ça de Chagas. A participação no grupo fortaleceu muito to-
dos nós, não só a mim como minha família” (Iranilton). “Acho
que só assim, com a gente tendo se juntado com outras pes-
soas que também têm a doença, vamos poder incentivar mais
o combate à doença, no dia a dia, lutando para ter mais recur-
sos para a saúde, para ter um atendimento nos hospitais pú-
blicos mais digno. Só as pessoas se mobilizando conseguem
um atendimento mais digno” (Lourival).

Quando há reflexão sobre as relações sociais predomi-
nantes em nossa sociedade e sobre as desigualdades so-

ciais, fica evidenciado o preconceito sobre a pessoa doen-
te, alijada da vida social. A participação, nesse contexto,
desencadeia a mobilização e a organização do grupo na luta
pelo seu direito à saúde. Há, então, um processo de tomada
de consciência da realidade que envolve as pessoas acome-
tidas pela doença de Chagas, e a descoberta de problemas
comuns que só poderão ser enfrentados pela união de to-
dos, na luta conjunta de todos, para superar os obstáculos.
Foi significativo notar que os pacientes, ao começarem a
participar do grupo e assumir essa prática como importante
para a vida do conjunto de pacientes, passam a se preocu-
par com os demais para que estes também se interessem e
participem das reuniões. Esse aspecto revela a consciência
da necessidade de união e de organização dos pacientes.
Por outro lado, sua participação se revela mais consistente
à medida que não discutimos apenas ideias, mas avança-
mos na luta por melhores condições de saúde e de vida e na
busca de uma sociedade mais justa. Essa ideia fica eviden-
ciada nas falas: “Pena que as pessoas mais carentes, das
cidades do interior lá do Nordeste, de onde eu vim, não têm
como se tratar e às vezes ficam sem saber que têm a doença.
Vamos lutar juntos com as outras associações para que essa
situação mude” (Amélia). “O que mais nos entristece é sa-
ber que ainda no interior do Brasil, nas cidades rurais do
Norte e Nordeste, muita gente morre por causa da doença
de Chagas e não sabe” (Iranilton). “Eu me sinto assim, como
uma pessoa que está aí para lutar, para passar para outras
pessoas e, a partir daí, levar também a experiência e o co-
nhecimento para as demais, para que se organizem e passem
a exigir dos órgãos públicos mais recursos para adquirir
mais benefícios e tratamento.” (Lourival).

A relevância do processo participativo fica evidencia-
da na ampliação das relações sociais dos membros do
grupo, antes restrita apenas ao meio familiar e profissio-
nal. O grupo ganha visibilidade e conquista novos espa-
ços para discussão sobre a doença, sua organização dá
condições de lutar pelos seus direitos, de alçar novos
horizontes e transformar a realidade. A experiência do tra-
balho coletivo adquire uma dimensão transformadora nos
sujeitos que, estimulados pela participação, criaram no-
vas formas de ação diante dos limites da doença.5 Mas
podemos afirmar que o portador da doença de Chagas, ao
emergir como sujeito coletivo, se tornou forte e, como tal,
uma pluralidade de sujeitos cujas identidades são resul-
tado de suas interações em processos de reconhecimen-
tos recíprocos e cujas composições são mutáveis e inter-
cambiáveis. Desse modo, podem produzir novas formas
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sociais de ação, como sujeitos plenos de vida, apesar da
doença, que lutam por projetos políticos, fazem de seu
cotidiano um cenário de luta política e têm vontades his-
tóricas determinadas.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da participação na trajetória do grupo de pes-
soas com doença de Chagas mostra a evolução das rela-
ções familiares e sociais desse grupo, seu crescimento, a
interação com outros grupos de doenças organizados e
seu fortalecimento, culminado com a criação da ACHA-
GRASP. Os relatos demonstraram que a experiência de par-
ticipação na organização e na continuidade do grupo, mes-
mo não sendo explicitada oralmente, esteve presente na
iniciativa, no empenho e na criatividade de todos. A rela-
ção democrática entre os envolvidos e a utilização de uma
abordagem participativa permearam o processo de cons-
trução coletiva do grupo e a simpatia para angariar outros
participantes.

Um dos resultados positivos da participação grupal foi
a elaboração do livreto “Doença de Chagas: Conhecer para
não discriminar”, que teve grande repercussão na comuni-
dade chagásica e que, ainda hoje, é distribuído entre os
pacientes. A elaboração do impresso teve um significado
muito importante para os membros do grupo destacados no
estudo, bem como para outros participantes, mesmo os com
pouca ou quase nenhuma escolarização formal. Um aspecto
que aparece nos depoimentos é o valor dado às discussões
de temas abordados nas reuniões, o momento de troca de
experiências e a socialização de informações. Esse processo
mostrou-se importante para o crescimento pessoal dos par-
ticipantes. Nas reuniões, procurou-se privilegiar a troca de
informações por meio das discussões, numa relação hori-
zontal entre todos os envolvidos.

Outro ponto que caracterizou o grupo de pacientes e
que facilitou sua interação foi a questão de eles serem, em
sua maioria, migrantes das regiões Norte e Nordeste, de
viverem em condições de vida semelhantes, residentes na
periferia da cidade de São Paulo, e de terem problemas urba-
nos comuns. Percebeu-se o interesse e a participação dos
pacientes na busca e no entendimento da doença de Cha-
gas e seus determinantes, o que ocasionou um processo de
transformação em alguns aspectos de sua vida pessoal. Os
depoimentos demonstram que a união do grupo proporcio-
nou a aproximação entre seus participantes e a troca de
experiências e vivências entre si, provando que o processo
criou um pacto mútuo de amizade e um espaço democrático

de discussões e reivindicações e relações sociais. A organi-
zação e realização do Encontro de Doença de Chagas foi um
ponto importante na vida pessoal de cada membro do gru-
po, fazendo com que esses sujeitos se sintam capazes e
melhorando sua autoestima.

O aumento do conhecimento sobre a doença de Cha-
gas gerou mais segurança para tomada de decisões e foi o
ponto de partida para que o grupo se emancipasse e parti-
cipasse de outros fóruns de discussão, não só da doença
como também de outras afecções. A participação no grupo
teve papel significativo para cada um de seus membros,
que, em algum momento, assumiram papéis destacados
como sujeitos coletivos, em sua evolução, e partiram para
empreitadas fora do âmbito da instituição, como o inter-
câmbio com o Grupo de Estudos de Doença de Chagas –
GEDOCH, da UNICAMP, para troca de conhecimentos e
experiências. A compreensão da problemática que envolve
o cuidado com a saúde aconteceu à medida que os envol-
vidos melhoraram seu poder de argumentação, tornando-
se sujeitos propositivos, ou seja, trazendo novas propos-
tas de luta pra transformar sua realidade.

Como afirmado anteriormente, os depoimentos contidos
na pesquisa realizada com os pacientes de Chagas não dão
conta da grandeza do trabalho participativo nem do espaço
de discussão que possibilitou a participação de todos os
segmentos nele envolvidos, sejam profissionais ou popula-
ção. Porém, seguramente, permitiram-nos desvendar um
pouco a realidade socioeconômica familiar do indivíduo
chagásico e contribuir para a construção de um novo co-
nhecimento e para a realização de novos estudos.
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EFFECT OF AEROBIC INTERVAL TRAINING IN HEART FAILURE

Heart failure is a clinical syndrome characterized by decreased
cardiac output and has a high mortality and poor prognosis.
Over the last decades, our lab and others have shown that
moderate-intensity aerobic exercise training can promote a
wide range of benefits in experimental models and in heart
failure patients, such as improved sympathovagal balance,
reverse cardiac remodeling, increased exercise tolerance and
survival rates. Recent studies have suggested that high-in-
tensity aerobic interval training might promote superior be-
nefits to patients with cardiovascular disease. Therefore, the
aim of the present study was to compare the effects of mo-
derate-intensity continuous training (85%-90% VO2max) with
high-intensity aerobic interval training (60%-65% VO2max)
on exercise tolerance, VO2max and heart function in rats with
myocardial infarction-induced heart failure. Our results in-
dicate that both exercise training protocols were equally ef-
fective in increasing exercise tolerance and maximum oxygen
consumption in heart failure rats whereas only moderate-in-
tensity aerobic training was able to promote significant ven-
tricular function improvements. These data do not corroborate
previous findings in humans with heart failure, where addi-
tional benefits were observed after high-intensity aerobic in-
terval training. Therefore our data suggest that the responses
of the experimental model used in this protocol are not similar
to those observed in humans with cardiovascular heart di-
sease. Thus, future studies comparing different rat strains,
heart failure models and high-intensity aerobic interval training
protocols are required.

Descriptors: Heart failure. Exercise. Cardiovascular diseases.
Exercise therapy.

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica caracterizada
pela incapacidade do coração em manter o suprimento sanguí-
neo adequado ao organismo, apresentando elevada mortalida-
de e mau prognóstico. Nas últimas décadas, nosso laboratório
e outros têm demonstrado que o treinamento físico aeróbico
contínuo moderado é capaz de promover uma série de benefí-
cios em modelos experimentais e em pacientes com insuficiên-
cia cardíaca, como melhora do balanço simpatovagal, remode-
lamento cardíaco reverso, aumento da tolerância aos esforços
físicos e maior sobrevida. Recentemente, alguns estudos su-
geriram que o treinamento físico aeróbico intervalado de alta
intensidade promove maiores benefícios aos pacientes porta-
dores de doenças cardiovasculares. Dessa forma, o objetivo
do presente estudo foi comparar os efeitos do treinamento
físico aeróbico contínuo moderado (85%-90% do VO2max) vs.
treinamento físico aeróbico intervalado de alta intensidade
(60%-65% do VO2max) na tolerância ao esforço, VO2pico e fun-
ção cardíaca de ratos portadores de insuficiência cardíaca in-
duzida por infarto do miocárdio. Nossos resultados indicam
que ambos os protocolos de treinamento físico foram igual-
mente eficazes no aumento da tolerância ao esforço físico e do
consumo pico de oxigênio dos animais com insuficiência car-
díaca, e que apenas o grupo treinado em intensidade moderada
obteve melhora significativa da função ventricular. Tais dados
não corroboram estudos realizados em humanos portadores
de insuficiência cardíaca, nos quais foram encontrados benefí-
cios adicionais após protocolo de treinamento físico aeróbico
intervalado de alta intensidade. Sendo assim, nossos dados
sugerem que as respostas do modelo experimental utilizado
neste protocolo não são semelhantes àquelas observadas em
seres humanos com acometimento cardiovascular. Dessa for-
ma, futuros estudos avaliando outras linhagens de ratos, dife-
rentes modelos de insuficiência cardíaca e protocolos de trei-
namento aeróbico intervalado intenso fazem-se necessários.
Descritores: Insuficiência cardíaca. Exercício. Doenças car-
diovasculares. Terapia por exercício.
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R econhecida como uma síndrome de epidemia mundial,
a insuficiência cardíaca é uma doença crônico-dege-
nerativa caracterizada pela incapacidade do coração

em suprir a demanda adequada de sangue aos tecidos.1 Cinco
a dez pessoas a cada mil são diagnosticadas como portadoras
de insuficiência cardíaca todos os anos, sendo a sobrevida
média de 1,7 ano para homens e de 3,2 anos para mulheres.1

Estudos recentes têm demonstrado que a prevalência da insu-
ficiência cardíaca é crescente, em decorrência do envelheci-
mento geral da população e do aumento da sobrevida de pa-
cientes com doenças cardíacas ou após infarto do miocárdio.2

No estágio inicial da doença, observa-se hiperativação dos
sistemas neuro-humorais (por rexemplo, sistemas nervoso
simpático e renina-angiotensina) na tentativa de compensar
a deficiência contrátil miocárdica. Essa resposta inicial resul-
ta em maior contratilidade ventricular, taquicardia e remodela-
mento cardíaco.3 Contudo, cronicamente, a hiperativação dos
sistemas neuro-humorais contribui significativamente para
alterações cardíacas deletérias, como o remodelamento car-
díaco patológico e a disfunção ventricular, caracterizada pelo
prejuízo no transiente de cálcio no cardiomiócito.4-6 O con-
junto dessas alterações acarreta mau funcionamento do ven-
trículo esquerdo.6,7 Dessa forma, dentre as principais altera-
ções ocorridas na insuficiência cardíaca destacam-se os bai-
xos valores de débito cardíaco, a fração de encurtamento e a
fração de ejeção. Essas mudanças cardiovasculares centrais,
em conjunto com os prejuízos secundários à musculatura
esquelética, pela baixa perfusão tecidual, levam os pacientes
com insuficiência cardíaca a um quadro de intolerância aos
esforços físicos. Vale a pena ressaltar que a intolerância aos
esforços físicos é um importante indicador do grau de gravi-
dade da doença e preditor independente de mortalidade de-
corrente das doenças do aparelho circulatório.8

Até a metade do século 20 acreditava-se que pacientes
com doenças do aparelho circulatório não deveriam realizar
exercício físico, sendo até mesmo aconselhável que os mes-
mos restringissem suas atividades diárias no intuito de evitar
qualquer tipo de estresse ao sistema cardiovascular. Acredi-
tava-se que o exercício físico não promoveria qualquer bene-
fício ao paciente e aumentaria as chances de os pacientes
sofrerem eventos cardíacos agudos, como infarto do miocár-
dio. Entretanto, a partir da década de 1970, os primeiros estu-
dos que submeteram pacientes infartados a treinamento físi-
co relataram que a prática de exercícios físicos regulares era
segura e capaz de aumentar a capacidade funcional dos indi-
víduos.9 Após 40 anos de pesquisas, atualmente sabe-se que
o treinamento físico aeróbico promove inúmeras adaptações
cardiovasculares benéficas na insuficiência cardíaca, como
melhora do transiente de cálcio cardíaco, contratilidade mio-

cárdica, remodelamento cardíaco reverso, diminuição do es-
tresse oxidativo em células musculares cardíacas e melhora
da função mitocondrial do miocárdio.6,7,10,11 Além disso, o exer-
cício físico mostrou-se extremamente eficaz em promover be-
nefícios à musculatura esquelética apendicular nos pacien-
tes portadores de insuficiência cardíaca e em diferentes mo-
delos experimentais de insuficiência cardíaca, como melhora
da resposta vasodilatadora e do trofismo musculares, ulte-
riormente aumentando o consumo pico de oxigênio (VO2pico)
e a capacidade de realização de esforços físicos.12,13

A maioria dos estudos acerca dos efeitos do treinamento
físico na insuficiência cardíaca utiliza protocolo de treina-
mento físico aeróbico contínuo em intensidade moderada,
uma vez que sua tolerabilidade, sua segurança e sua eficácia
estão bem descritas na literatura científica.9 Entretanto, re-
centemente, diversos estudos têm demonstrado que o treina-
mento físico aeróbico intervalado em alta intensidade pode
promover benefícios adicionais em animais de experimenta-
ção saudáveis ou com síndrome metabólica, e resultados se-
melhantes também são encontrados tanto em humanos sau-
dáveis como em indivíduos com síndrome metabólica ou por-
tadores de doenças cardiovasculares.13-15

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi compa-
rar os efeitos e a tolerabilidade de oito semanas de treina-
mento físico aeróbico intervalado em alta intensidade com
aqueles observados após treinamento contínuo em intensi-
dade moderada em ratos com insuficiência cardíaca induzi-
da por infarto do miocárdio. Nós levantamos a hipótese de
que o treinamento físico aeróbico intervalado em alta inten-
sidade teria maior eficácia em melhorar a função cardíaca e o
VO2pico em ratos com insuficiência cardíaca induzida por
infarto do miocárdio.

MÉTODOS

Modelo experimental de insuficiência cardíaca
Ratos Wistar machos com oito semanas de idade (280-320 g

de peso) foram submetidos a cirurgia de indução de infarto
agudo do miocárdio ou cirurgia fictícia (Sham). Os animais
foram anestesiados com uma mistura de cetamina (50 mg.kg-1)
e xilazina (10 mg.kg-1) e entubados para ventilação mecânica
(60-70 ventilações.min-1, 2,5 ml.pulso-1). Após toracotomia sob
condições assépticas e abertura do pericárdio, os animais
submetidos a cirurgia de indução de infarto agudo do miocár-
dio tiveram a artéria coronária descendente esquerda ligada
distalmente a três milímetros de sua origem com fio de poli-
propileno (5.0, ETHICON, Brasil), sendo o tórax fechado em
seguida.16 Os animais controle (Sham) passaram por procedi-
mento cirúrgico semelhante, entretanto sem a ligação da arté-
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ria coronária. Todos os animais ficaram alojados em gaiolas
apropriadas (5 animais por gaiola), em regime ad libitum de
ração e água, dentro de biotério climatizado (21ºC) e em ciclo
de luz invertido (12:12 horas). Esse projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte da
Universidade de São Paulo (protocolo 2008/40).

Avaliação de função ventricular esquerda
Na semana anterior ao início do treinamento físico e na

seguinte a seu término, todos os animais passaram por ava-
liação de função ventricular esquerda por meio de ecocardio-
grafia transtorácica. Sumariamente, os animais foram aneste-
siados e colocados em posição supina. Os exames foram rea-
lizados com ecocardiógrafo equipado com transdutor linear
de 14 MHz e a função ventricular foi estimada por meio da
fração de encurtamento, calculada de seguinte maneira: FE
(%) = [(DDFVE - DSFVE)/DDFVE] x 100, em que FE = fração
de encurtamento, DDFVE = dimensão diastólica final do ven-
trículo esquerdo e DSFVE = dimensão sistólica final do ven-
trículo esquerdo.

Avaliação da tolerância ao esforço físico e medida
do consumo de oxigênio

Os animais foram adaptados ao ambiente de teste durante
cinco dias e o VO2pico foi avaliado 24 horas anteriormente ao
início do treinamento físico e após sua última sessão. Os
animais foram posicionados em esteira ergométrica para ra-
tos, dentro de câmara metabólica acrílica hermeticamente fe-
chada e conectada por tubos a um analisador eletrônico de
oxigênio (Sable Systems, Estados Unidos), com interface com
um microcomputador. A velocidade inicial da esteira foi de
6 m/min e os incrementos de velocidade foram de 3 m/min a
cada 3 minutos, até que o animal não fosse capaz de conti-
nuar o exercício físico.17 A inclinação da esteira era de 20
graus durante todo o período de exercício e a temperatura,
mantida na média de 21ºC.

Treinamento físico
O treinamento físico foi iniciado quatro semanas após as

cirurgias e teve duração de oito semanas, com frequência de
cinco dias por semana, em esteira rolante para ratos, com
inclinação de 20 graus. O treinamento físico intervalado foi
conduzido de forma que os animais corriam quatro minutos
na velocidade correspondente a 85% do VO2pico, seguidos
de três minutos a 40% do VO2pico. A duração total da sessão
de treinamento era de 56 minutos, compreendendo sete inter-
valos em cada uma das intensidades. No protocolo de treina-
mento físico contínuo, os animais correram durante toda a
sessão (56 minutos) na velocidade corresponde a 65% do

VO2pico. A distância total percorrida em ambos os protoco-
los de treinamento foi equalizada.

Análise estatística
Os resultados estão apresentados na forma de média +

erro padrão. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para verifi-
car a ocorrência de distribuição normal. Os dados foram com-
parados por análise de variância (ANOVA) de uma via. Em
caso de significância foi utilizado post hoc de Duncan. Como
nível de significância foi adotado p < 0,05.

RESULTADOS

Tolerância ao esforço
A tolerância ao esforço físico é um importante determi-

nante da qualidade de vida de pacientes com doenças car-
díacas, além de ser uma variável utilizada pela New York Heart
Association para classificação do grau de gravidade da insu-
ficiência cardíaca.

A tolerância ao esforço físico dos animais está demonstra-
da na Figura 1, que apresenta a distância total percorrida pelos
animais em teste de esforço com carga incremental até a exaus-
tão. É possível observar que os animais infartados sedentários

Figura 1. Tolerância ao esforço físico aeróbico de animais
com insuficiência cardíaca sedentários (SED), treinados em
intensidade moderada de forma contínua (TC) e em alta inten-
sidade de maneira intervalada (TI). A linha tracejada repre-
senta os animais controle (Sham). Observa-se que o grupo
SED apresenta intolerância ao esforço físico e que ambos os
protocolos de treinamento físico aeróbico foram igualmente
eficazes na melhora da aptidão física dos animais. Os dados
estão apresentados como média + erro padrão da média. Foi
utilizada ANOVA de uma via e post hoc de Duncan. * p < 0,05
vs. Sham. † p < 0,05 vs. SED.
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apresentaram intolerância ao esforço físico, uma vez que a dis-
tância total percorrida no teste foi significantemente menor
quando comparada à dos animais Sham (controle sedentário),
representados pela linha tracejada. Tanto os animais infarta-
dos treinados em intensidade moderada (treinamento físico
contínuo) quanto aqueles treinados em alta intensidade (trei-
namento físico intervalado) apresentaram significante melhora
da tolerância ao esforço físico, percorrendo maiores distâncias
comparativamente ao grupo controle sedentário. Vale a pena
notar que não houve diferença significante entre os grupos
treinamento físico contínuo e treinamento físico intervalado.

Potência aeróbica
O VO2pico é um parâmetro amplamente utilizado para ava-

liação da potência aeróbica tanto em animais de experimenta-
ção como em humanos, sendo, assim, um bom indicativo de
aptidão aeróbica. Além disso, o VO2pico é um preditor inde-
pendente de mortalidade na insuficiência cardíaca.

Simultaneamente à avaliação da tolerância ao esforço, foi
registrado o consumo de oxigênio dos animais durante todo
o teste. A Figura 2 apresenta os dados de consumo pico de
oxigênio dos animais com insuficiência cardíaca, sedentários
e treinados, em intensidades moderada e alta. Os dados de-

monstram que ambos os protocolos de treinamento físico
promoveram aumento substancial da potência aeróbica dos
animais com insuficiência cardíaca, prevenindo o prejuízo ob-
servado nos animais com insuficiência cardíaca sedentários.
Não foi observada diferença significante entre os grupos trei-
namento físico contínuo e treinamento físico intervalado.

Função ventricular esquerda
A Figura 3 apresenta os valores de fração de encurtamen-

to do ventrículo esquerdo dos animais com insuficiência car-
díaca sedentários e treinados, com a linha tracejada represen-
tando o valor dos animais Sham operados. Verificou-se, ao
final do protocolo experimental (12 semanas após cirurgia de
indução de infarto do miocárdio), que os animais sedentários
apresentavam grave disfunção ventricular esquerda compa-
rados aos animais controle (Sham). Por outro lado, o grupo
de animais submetidos ao protocolo de treinamento físico
aeróbico em intensidade moderada apresentou melhoria da
função ventricular, representada pelo aumento da fração de
encurtamento. Não foi observada diferença estatisticamente
significante entre os grupos de animais sedentários e subme-
tidos a treinamento físico intervalado, bem como entre treina-
mento físico contínuo e treinamento físico intervalado.

Figura 2. Consumo pico de oxigênio (VO2pico) de animais
com insuficiência cardíaca sedentários (SED), treinados em
intensidade moderada de forma contínua (TC) e em alta inten-
sidade de maneira intervalada (TI). A linha tracejada repre-
senta os animais controle (Sham). Observa-se que o grupo
SED apresenta potência aeróbica reduzida e que ambos os
protocolos de treinamento físico aeróbico foram igualmente
eficazes no aumento do VO2pico dos animais. Os dados es-
tão apresentados como média + erro padrão da média. Foi
utilizada ANOVA de uma via e post hoc de Duncan. * p < 0,05
vs. Sham. † p < 0,05 vs. SED.

Figura 3. Fração de encurtamento de animais com insuficiên-
cia cardíaca sedentários (SED), treinados em intensidade mo-
derada de forma contínua (TC) e em alta intensidade de manei-
ra intervalada (TI). A linha tracejada representa os animais con-
trole (Sham). Observa-se que o grupo SED apresenta grave
disfunção ventricular esquerda e que o treinamento contínuo
em intensidade moderada foi capaz de melhorar a fração de
encurtamento dos animais. Os dados são apresentados como
média + erro padrão da média. Foi utilizada ANOVA de uma via
e post hoc de Duncan. * p < 0,05 vs. Sham. † p < 0,05 vs. SED.
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DISCUSSÃO

Nas últimas décadas, a literatura científica tem apresenta-
do diversos estudos tratando dos efeitos benéficos do trei-
namento físico aeróbico em pacientes e modelos experimen-
tais com comprometimentos cardiovasculares. Consideran-
do que a insuficiência cardíaca é a via final comum de todas
as doenças do aparelho circulatório, torna-se de extrema im-
portância a descoberta de novas terapias farmacológicas e
não-farmacológicas no tratamento da insuficiência cardíaca.
Nosso laboratório demonstrou, na última década, que o trei-
namento físico aeróbico moderado contínuo é um importante
adjuvante na melhora do prognóstico da insuficiência cardía-
ca em pacientes portadores dessa afecção e em diferentes mo-
delos animais.12,18 Além disso, investigamos possíveis me-
canismos celulares envolvidos nessas respostas.6,7,19

Estudos recentes sugerem que o treinamento aeróbico
intervalado em alta intensidade (acima de 80% do VO2max)
pode promover benefícios adicionais comparativamente aos
benefícios obtidos após treinamento contínuo em intensida-
de moderada. Além disso, foi demonstrado em modelo experi-
mental de síndrome metabólica que o treinamento intervala-
do em alta intensidade obteve maior eficácia na redução da
pressão arterial, na melhora do metabolismo muscular, nos
níveis de colesterol e na potência aeróbica máxima,14 e parte
dos resultados foi reproduzida em pacientes portadores de
síndrome metabólica.20 Entretanto, indivíduos com acometi-
mentos que limitam a capacidade de realização de esforços
físicos só conseguem atingir intensidades elevadas de exer-
cício aeróbico se as sessões forem realizadas de modo inter-
mitente, ou seja, períodos em intensidade mais baixa, ou até
mesmo descanso, devem ser intercalados aos períodos de
atividade em alta intensidade.

No presente artigo, foram demonstrados, pela primeira vez,
os efeitos de treinamento físico aeróbico intermitente em alta
intensidade em modelo experimental de insuficiência cardía-
ca. Os resultados obtidos após treinamento aeróbico em in-
tensidade moderada vão de encontro ao que é apresentado
na literatura científica. É possível observar que a intervenção
foi eficaz na melhora da tolerância ao esforço físico, da potên-
cia aeróbica e da função ventricular dos animais com insufi-
ciência cardíaca. Os valores de VO2pico e distância total per-
corrida no teste de esforço progressivo até a exaustão obser-
vados no grupo treinamento físico aeróbico contínuo mode-
rado foram superiores até mesmo ao grupo controle Sham. A
fração de encurtamento ventricular também foi substancial-
mente elevada comparativamente ao grupo de animais se-
dentários. Entretanto, quando nos voltamos aos resultados
apresentados pelo grupo treinamento físico intervalado, ve-

rificamos que a resposta a esse protocolo de treinamento não
foi semelhante àquela observada em outros modelos experi-
mentais e em seres humanos.

Apesar de observarmos melhora significativa da tolerân-
cia ao esforço e do pico da potência aeróbica nos animais que
realizaram treinamento físico aeróbico intervalado em alta in-
tensidade, não detectamos diferenças substanciais desses
parâmetros quando confrontamos esses dados com os obti-
dos no grupo treinamento físico aeróbico contínuo modera-
do. Além disso, não observamos melhora da função ventricu-
lar esquerda avaliada por ecocardiografia. Esses resultados
demonstram que possivelmente o modelo experimental utili-
zado não responde ao treinamento físico de alta intensidade
de maneira semelhante a seres humanos e outros modelos
animais previamente descritos na literatura científica. Um gru-
po de pesquisadores europeus verificou que pacientes com
insuficiência cardíaca treinados em protocolo de treinamento
físico aeróbico intermitente de alta intensidade conseguiram
benefícios superiores aos atingidos pelo grupo treinado em
intensidade moderada, destacando a maior magnitude de
melhora da vasodilatação periférica e o maior aumento da
fração de ejeção ventricular esquerda.13 Outro estudo relatou
que pacientes que passaram por cirurgia de revascularização
cardíaca e realizaram treinamento físico aeróbico intervalado
em alta intensidade apresentaram maior aumento de VO2max a
curto prazo, sendo esse valor atingido pelo grupo treinado
em intensidade moderada apenas duas semanas depois.15

Além das respostas hemodinâmicas e funcionais decorren-
tes do treinamento físico aeróbico em pacientes com insufi-
ciência cardíaca, a ciência moderna tem se preocupado com a
investigação de mecanismos celulares e moleculares pelos
quais o exercício físico aeróbico promove os benefícios am-
plamente observados. Grande parte desses achados é obser-
vada em modelos animais, em decorrência da possibilidade
de realizar avaliações mais invasivas. Dessa forma, torna-se
extremamente relevante o desenvolvimento e a padronização
de diferentes protocolos de treinamento físico em modelos
experimentais que apresentem respostas semelhantes às ob-
servadas em seres humanos. Nos últimos anos, nosso grupo
de pesquisa publicou alguns estudos referentes a diferentes
modelos de treinamento físico aeróbico, bem como os meca-
nismos celulares e moleculares envolvidos na melhora da fun-
ção cardíaca na insuficiência cardíaca.6,10,19

Grupos de pesquisa de diversos países demonstraram que
o modelo experimental aqui apresentado é válido para inves-
tigação das respostas ao treinamento físico em intensidade
moderada, tanto nas variáveis cardiovasculares quanto em
outros sistemas, como a musculatura esquelética. O presente
estudo descreve pela primeira vez os efeitos do treinamento
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físico aeróbico intervalado em alta intensidade no modelo
animal de insuficiência cardíaca induzida por infarto do mio-
cárdio, sugerindo que as respostas a esse protocolo não são
semelhantes àquelas observadas em seres humanos com aco-
metimento cardiovascular semelhante.

CONCLUSÃO

No presente artigo demonstramos que o treinamento físi-
co aeróbico intermitente em alta intensidade não promoveu
benefícios adicionais àqueles observados pelo treinamento
físico aeróbico contínuo em intensidade moderada em ratos
com insuficiência cardíaca induzida por infarto do miocárdio.
Além disso, demonstramos que o treinamento intermitente
de alta intensidade não melhorou a função cardíaca dos ratos
com insuficiência cardíaca, ao contrário do observado com o
treinamento contínuo moderado. Com base nesses dados,
concluímos que o modelo animal de insuficiência cardíaca e o
protocolo de treinamento físico aeróbico intermitente em alta
intensidade utilizados não foram eficazes em promover as
alterações cardiovasculares observadas em humanos porta-
dores de insuficiência cardíaca submetidos a treinamento
aeróbico intermitente em alta intensidade. Dessa forma, estu-
dos de padronização de protocolos de treinamento aeróbico
intermitente em alta intensidade em diferentes modelos ani-
mais fazem-se necessários para posterior abordagem molecu-
lar dos benefícios desse tipo de treinamento.
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