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81UMA UNIDADE 

DELBONI QUE
É REFERÊNCIA 
EM CARDIOLOGIA.

Vila Clementino / 23 de Maio.
Todos os exames em um único lugar,
com praticidade, segurança e confiança
para o seu diagnóstico.

 

Cada vez melhor por você. | delboniauriemo.com.brNúcleo de Assessoria Médica (NAM) - (11) 3047 4484 | Santos - (13) 4004 6999

Exames cardiológicos da unidade:
• Angiotomografia das Coronárias
• Ecocardiograma
• Eletrocardiograma

• Holter 24 Horas
• M.A.P.A
• Ressonância Magnética Cardíaca
• Teste Ergométrico
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Responsável Técnico
Dr. Luiz Carlos V. de Andrade – CRM 48277

HCor – Hospital do Coração/Diagnóstico – Unidade Paraíso: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 147 – São Paulo – SP
HCor – Edifício Dr. Adib Jatene: Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 130 – São Paulo – SP
HCor Onco – Clínica de Radioterapia: Rua Tomás Carvalhal, 172 – São Paulo – SP
HCor Diagnóstico – Unidade Cidade Jardim: Av. Cidade Jardim, 350 – 2º andar – São Paulo – SP
Tels.: Geral: (11) 3053-6611 • Central de Agendamento: (11) 3889-3939 • Pronto-socorro: (11) 3889-9944 • www.hcor.com.br

Nós colocamos o coração em tudo.

Todo o apoio que você precisa:
uma equipe multidisciplinar e os mais
avançados recursos tecnológicos.

O HCor foi o hospital pioneiro na América Latina a conquistar
duas certificações pela JCI para os Programas Clínicos de Infarto
Agudo de Miocárdio (IAM) e de Insuficiência Cardíaca (IC).

Essa mesma excelência também está presente no Edifício 
Dr. Adib Jatene. Você e seus pacientes têm uma das mais 
completas e sofisticadas estruturas totalmente à 
disposição para que obtenham os melhores resultados em todos
os tratamentos.

Sala híbrida de cirurgia cardiovascular para o tratamento de cardiopatias 
complexas com imagens tridimensionais altamente apuradas.

HC_0008_17C_Anuncio_SOCESP_NewCor_21x14_AF_CM.pdf   1   2/19/18   11:36 AM



ISSN 0103-8559

Indexada em:
LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (www.bireme.br)
Latindex – Sistema Regional de Información em Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal 
(www.latindex.unam.mx)

Editora Chefe: Fernanda Marciano Consolim-Colombo
Instituto do Coração/ INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, SP, Brasil

Conselho Editorial
Álvaro Avezum 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Amanda G. M. R. Sousa
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Angelo Amato V. de Paola
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo - Unifesp São Paulo, SP, Brasil
Antonio Augusto Lopes
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Antonio Carlos Pereira-Barretto
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Antonio de Pádua Mansur
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Ari Timerman
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Benedito Carlos Maciel
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto,SP,Brasil
Bráulio Luna Filho
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo/Hospital Brasil, ABC São Paulo, SP, Brasil
Bruno Caramelli   
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Caio de Brito Vianna
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Carlos Alberto Buchpiguel
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(Vinculação Acadêmica) São Paulo, SP, Brasil
Carlos Costa Magalhães
Cardioclin - Clinica e Emergência Cardiologica 
São José dos Campos, SP, Brasil.
Carlos Eduardo Rochitte
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP/Hospital do Coração, HCOR/
Associação do Sanatório Sírio, São Paulo, SP, Brasil
Carlos V. Serrano Jr.
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Celso Amodeo
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Dalmo Antonio R. Moreira
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Daniel Born
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo - UNIFESP São Paulo, SP, Brasil
Dante Marcelo Artigas Giorgi
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (HC FMUSP), São Paulo, SP, Brasil
Dirceu Rodrigues Almeida
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Edson Stefanini
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de
São Paulo -UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Expedito E. Ribeiro
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade deMedicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Fabio B. Jatene
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Fausto Feres
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Felix J. A. Ramires
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil

Fernando Bacal
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Fernando Nobre
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-
HCFMUSP, Ribeirão Preto, SP, Brasil
Flavio Tarasoutchi
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Francisco A. Helfenstein Fonseca
Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo
São Paulo, SP, Brasil
Francisco Rafael Martins Laurindo
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade deMedicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Henry Abensur
Beneficência Portuguesa de São Paulo - Setor de ensino, São Paulo, SP, Brasil
Ibraim Masciarelli F. Pinto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Ieda Biscegli Jatene
Hospital do Coração - HCOR São Paulo, SP, Brasil
João Fernando Monteiro Ferreira
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
João Manoel Rossi Neto
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
João Nelson R. Branco 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Jorge Eduardo Assef
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
José Carlos Nicolau
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
José Carlos Pachón Mateos
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo - USP, 
Hospital do Coração, Hospital Edmundo Vasconcelos, São Paulo, SP, Brasil
José Francisco Kerr Saraiva
Hospital e Maternidade Celso Pierro, São Paulo, SP, Brasil
José Henrique Andrade Vila 
Hospital de Beneficência Portuguesa, São Paulo, SP, Brasil
José L. Andrade
Instituto de Radiologia (InRad) - Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina- 
USP, São Paulo, SP, Brasil
José Soares Jr.
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Katashi Okoshi
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Botucatu, SP, Brasil
Kleber G. Franchini
Departamento de Clínica Médica UNICAMP - Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil
Leopoldo Soares Piegas
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Lilia Nigro Maia
Faculdade de Medicina de Rio Preto (FAMERP)/Hospital de Base
São José do Rio Preto, SP, Brasil
Luiz A. Machado César
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Luiz Mastrocola
Hospital do Coração da Associação do Sanatório Sírio (HCOR) e Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Luiz Felipe P. Moreira 
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP São Paulo, SP, Brasil
Marcelo Jatene
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil

Marcelo Chiara Bertolami
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Marcelo Luiz Campos Vieira
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Marcus Vinicius Simões
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, SP - Brasil
Maria Cristina Oliveira Izar
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Maria Teresa Nogueira Bombig
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Maria Virgínia Tavares Santana 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Mauricio Ibrahim Scanavacca
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Max Grinberg
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Miguel Antonio Moretti
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Nelson Kasinsky 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
Orlando Campos Filho
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 
-UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Otavio Rizzi Coelho
Disciplina de Cardiologia do Departamento de Clinica Médica da FCM UNI-
CAMP, São Paulo, SP, Brasil
Paola Emanuela Poggio Smanio
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia São Paulo, SP, Brasil
Paulo Andrade Lotufo
Faculdade de Medicina e Centro de Pesquisa Clínica 
Epidemiológica da USP, São Paulo, SP, Brasil
Paulo J. F. Tucci
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo -UNIFESP, São Paulo, SP, Brasil
Paulo M. Pêgo Fernandes
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil
Pedro Silvio Farsky
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, São Paulo, SP, Brasil
Raul Dias Dos Santos Filho
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Renato Azevedo Jr
Hospital Samaritano São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Romeu Sérgio Meneghelo
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia/Hospital Israelita 
Albert Einstein, São Paulo, SP, Brasil
Rui Póvoa
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
Ulisses Alexandre Croti 
Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (FUNFARME)/
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do 
Rio Preto, SP, Brasil
Valdir Ambrosio Moises
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/
Fleury Medicina e Saúde, São Paulo, SP, Brasil
Valter C. Lima
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, 
São Paulo, SP, Brasil
William Azem Chalela
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo-HCFMUSP, São Paulo, SP, Brasil

Educação Física e Esporte
Fabiana Sant´Anna Evangelista 
Universidade de São Paulo – LESTE, SP, Brasil.
Ligia de Moraes Antunes Correa
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Enfermagem
Ana Carolina Queiroz Godoy Daniel 
Hospital Albert Eistein, São Paulo, SP, Brasil.
Rafaela Batista dos Santos Pedrosa
Universidade de Campinas, SP, Brasil.
Farmacologia
Erika Cordeiro de Lima 
Hospital Sancta Maggiori, São Paulo, SP, Brasil.

Adriana Castello Costa Girardi 
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Fisioterapia 
Vanessa Marques Ferreira 
Instituto Dante Pazzanese, Universidade Federal de São Paulo, SP, Brasil. 
Nutrição
Nagila Raquel Teixeira Damasceno
Universidade de São Paulo, SP, Brasil.
Marcia Maria Godoy Gowdak
Instituto do Coração/INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil. 
Odontologia
Frederico Buhatem Medeiros
Hospital Samaritano, São Paulo, SP, Brasil.

Paulo Sergio Da Silva Santos 
Federação Ornitológica do Brasil/ FOB, Universidade de São Paulo, SP, Brasil.
Psicologia
Rafael Trevizoli Neves
Hospital do Coração/ HCOR, São Paulo, SP, Brasil.
Jennifer de Franca Oliveira Nogueira
Clinica Coração Vivo, São José dos Campos, SP, Brasil. 
Serviço Social
Elaine Fonseca Amaral da Silva
Instituto do Coração /INCOR, Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, SP, Brasil.
Maria Barbosa da Silva 
Instituto Dante Pazzanese, São Paulo, SP, Brasil.

Diretora do Conselho do Suplemento da Revista da SOCESP
Karla Fabiana Begosso Sampaio da Fonseca Carbonari - Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos, SP, Brasil.



Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
São Paulo – SP, Brasil. V. 1 – 1991 –
Substitui Atualização Cardiológica, 1981 – 91

1991,   1: 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A)
1992,    1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1993,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1994,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1995,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1996,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1997,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
1998,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 4 (supl B), 5 (supl A), 6 (supl A)
1999,   : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2000, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2001, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 3 (supl B), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2002, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2003, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2004, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 6 (supl A)
2005, : 1 (supl A), 2 (supl A), 3 (supl A), 4 (supl A), 5 (supl A), 5 (supl B), 6 (supl A)
2006, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2007, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2008, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2009, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2010, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2011, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2012, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2013, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2014, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2015, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2016, : 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2017, 1 (supl A), 2 (supl A), 2 (supl B), 3 (supl A), 4 (supl A)
2018, 1 (supl A)

ISSN 0103-8559       CDD16616.105
RSCESP 72594       NLM W1
                                                                                                                           WG100
                                                                                                                CDU 616.1(05)

A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (INSS 0103-8559) é Órgão Oficial da Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo, editada trimestralmente pela Diretoria de Publicações da SOCESP. 

Avenida Paulista, 2073 – Horsa I, 15° andar Conjunto 1512 – Cerqueira Cesar – São Paulo,SP CEP 01311-940/ Tel: (11) 3181-7429
E–mail: socio@socesp.org.br/ Website: www.socesp.org.br

As mudanças de endereço, a solicitação de números atrasados e as cartas ao Editor deverão ser dirigidas à sede da SOCESP.
É proibida a reprodução total ou parcial de quaisquer textos constantes desta edição

sem autorização formal e expressa de seus editores.
Para pedidos de reprints, por favor contate: SOCESP – Sociedade de Cardiologia

do Estado de São Paulo / Diretoria de Publicações
Tel: (11) 3181–7429 / E-mail: socio@socesp.org.br 

Impressão: Duograf
Tiragem: 4.900  exemplares

Coordenação editorial, criação, diagramação, revisão e tradução                                               
Atha Comunicação e Editora

Tel.: 11 5087 9502 – 1atha@uol.com.br

DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA
Diretor
Bruno Rodrigues
Secretária
Camila Paixão Jordão
Diretor Científico
Natan Daniel da Silva Junior
Diretora Científica
Ligia M. Antunes Correa
Diretor Científico
Anderson Saranz Zago
DEPARTAMENTO ENFERMAGEM 
Diretora
Andrea Cotait Ayoub
Secretária
Camila Takao Lopes
Diretora Científica
Larissa Bertacchini de Oliveira

Diretor Científico
Cesar Augusto Guimarães Marcelino
Diretora Científica
Natany da Costa Ferreira
DEPARTAMENTO FISIOTERAPIA 
Diretora
Valeria Papa
Secretária
Vanessa Marques F. Mendez
Diretora Científica
Vera Lucia dos Santos Alves
Diretora Científica
Solange Guizilini
Diretor Científico
Robison José Quitério 
DEPARTAMENTO NUTRIÇÃO 
Diretora
Cibele Regina Laureano Gonçalves

Secretária
Nágila Raquel Teixeira Damasceno
Diretor Científica
Regina Helena Marques Pereira
Diretor Científica
Isabel Cardoso Pimentel Mota
Diretor Científica
Marcia Maria Godoy Gowdak 
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA 
Diretor
Levy Anderson Cesar Alve
Secretária
Marcia Mirolde Magno de
Carvalho Santos
Diretor Científico
Frederico Buhatem Medeiros
Diretora Científica
Lilia Timerman

DEPARTAMENTOS / Biênio 2016–2017

DIRETORIA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO / Biênio 2016 – 2017

Presidente
Ibraim Masciarelli Francisco Pinto
Vice-Presidente
João Fernando Monteiro Ferreira
1ª Secretária
Ieda Biscegli Jatene
2° Secretário
Roberto Kalil Filho 

Diretora Científica
Gabriella Avezum da C. Angelis
DEPARTAMENTO PSICOLOGIA 
Diretora
Mayra Luciana Gagliani 
Secretária
Giulia Favetta 
Diretora Científica
Julia Fernandes Caldas Frayha 
Diretora Científica
Jennifer de Franca Oliveira Nogueira
Diretora Científica
Karla Fabiana B.S.D.F. Carbonari
DEPARTAMENTO SERVIÇO SOCIAL
Diretora
Elaine Fonseca Amaral da Silva
Secretária
Elaine Cristina Dalcin Seviero

1° Tesoureiro
José Luis Aziz
2° Tesoureiro
Juan Carlos Yugar Toledo
Diretor Científico
Álvaro Avezum Junior 
Diretora de Publicações
Maria Cristina de Oliveira Izar

Diretora de Regionais
Lilia Nigro Maia
Diretor de Qualidade Assistencial
Múcio Tavares de Oliveira Junior
Diretor de Comunicação
Ricardo Pavanello
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais
Luciano Ferreira Drager

Diretor de Promoção e Pesquisa
Pedro Alves Lemos Neto
Diretor do Centro de Treinamento e 
Emergências
Agnaldo Pispico
Coordenador de Pesquisa
Otavio Berwanger

Coordenador de Educação Virtual
Pedro Silvio Farsky
Coordenadores de Políticas de Saúde
Edson Stefanini
Jose Francisco Kerr Saraiva
Coordenador de Memórias
Alberto Francisco Piccolotto Naccarato 

Diretora Científica
Regina Varga Amuri
Diretora Científica
Maria Barbosa da Silva
Diretora Científica
Sandra dos Santos Cruz
DEPARTAMENTO FARMACOLOGIA 
Diretor
Evandro José Cesarino
Secretária
Ana Lucia Fleury de Camargo
Diretora Científica
Adriana Castello Costa Girardi
Diretora Científica
Lívia Priscilla Peres Penteado



A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão oficial 
de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São 
Paulo (SOCESP). 

O Suplemento da Revista Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo é parte integrante da Revista da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo e publica artigos nas 
áreas de saúde como enfermagem, fisioterapia, educação 
física, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, far-
macologia, entre outras).

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

Com o objetivo de disseminar o conhecimento na área de 
cardiologia e de outras áreas de saúde a Revista da SOCESP e 
seu Suplemento passam a partir de 2015 a ter acesso aberto.

A publicação segue os requisitos de uniformização reco-
mendados pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (www.icmje.org.br). 

Os artigos, para serem aprovados, são submetidos à avalia-
ção de uma comissão de revisores (peer review) que recebem 
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EDITORIAL

Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, termos complementares voltados à assistência 
integral do paciente cardiopata são abordados nesta edição. O Suplemento deste mês mostra como 
ações correlatas à medicina podem reduzir o risco do paciente, ampliando seu prognóstico clínico. 
A cardiopatia congênita atinge cerca de 130 milhões de neonatos ao nível mundial, enquanto 
acomete de 3-10 casos para cada 100.000 nascidos vivos no Brasil. Esse grupo de pacientes 
exige cuidados intensivos da equipe de enfermagem que subsidiam o diagnóstico precoce de 
morbidades pela equipe médica.  O registro da hipotermia, frequência respiratória, qualidade do sono, 
débito urinário, pressão arterial dentre outros parâmetros, cujo monitoramento é restrito à equipe de 
enfermagem, torna o cuidado ao paciente neonato com cardiopatia congênita mais assertivo. A revisão 
integrativa desta edição pontua de modo atualizado o papel da equipe de enfermagem no manejo 
desses pacientes. O manejo odontológico do paciente diabético é também discutido nesta edição. 
O diabetes é um problema de saúde pública crescente no Brasil; atingindo cerca de 6,9% da população 
adulta, que passa a ser classificada com tendo alto risco cardiovascular. Por meio do relato de caso, 
o papel da odontologia no cuidado ao paciente com diabetes mellitus e cardiopatia, sob fármaco 
terapia anticoagulante e antiplaquetária é descrito. A importância da abordagem interdisciplinar no 
caso permitiu que a intervenção cirúrgica ocorresse, assim como viabilizou o reposicionamento da 
prótese completa com sucesso. Métodos como exodontia em pacientes com elevado risco são 
viáveis mediante a integração entre equipes de odontologia e médica, visando ajuste de conduta, 
posologia e momento adequado da intervenção. Dentro do manejo humanizado de pacientes fatores 
como o conhecimento e respeito aos aspectos biopsicossocioespirituais vêm se tornando cada vez 
mais importantes ao bem estar do paciente. A anamnese pré-operatória realizada pela equipe de 
enfermagem deve abordar esses aspectos, visando minimizar a ansiedade que acompanha o paciente 
durante o período pré-operatório, operatório e pós-operatório imediato. A identificação dos pontos 
relevantes ao bem estar do paciente pela enfermagem e a discussão desses com outros profissionais 
permitem que ações individualizadas possam ser adotadas beneficiando o paciente e seus cuidadores. 
A revisão integrativa desta edição baseia-se na pesquisa realizada entre os anos 2007 a 2016 e incluiu 
23 artigos envolvendo ansiedade no pré-operatório de cirurgias cardíacas. Nossa edição destaca 
ainda um importante e raro relato de caso envolvendo miocardiopatia não compactada em paciente 
do sexo feminino de 34 anos. Apesar do diagnóstico preciso realizado por meio do ecocardiograma 
e da ressonância magnética cardíaca,  a raridade da ocorrência implica muitas vezes no diagnóstico 
errôneo e tardio, fatores que podem comprometer o prognóstico clínico do paciente. Terminamos 
este Suplemento com a descrição de dois relatos de caso, ambos com diagnóstico de comunicação 
interventricular detectado após evento isquêmico agudo. A comunicação interventricular é uma 
condição rara com elevada taxa de mortalidade (20-87%), podendo ultrapassar 90% nos casos não 
tratados. Os dois relatos de casos reforçam a importância do diagnóstico correto e adoção precoce 
e adequada de tratamento como condições essenciais à satisfatória evolução clínica. Aproveite os 
artigos interdisciplinares desta edição e boa leitura!    

Profa Dra. Nágila R. T. Damasceno
Faculdade de Saúde Pública – USP

Departamento de Nutrição - SOCESP
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ANSIEDADE NO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS 
CARDÍACAS: COMO A ENFERMAGEM PODE ATUAR?

PREOPERATIVE ANXIETY BEFORE HEART SURGERY: HOW CAN NURSING ACT?

RESUMO
Objetivo: Discutir por meio da literatura sobre ansiedade no pré-operatório de cirurgias 

cardíacas e a importância da enfermagem neste processo. Método: Trata-se de uma revisão 
da literatura, onde foi realizado buscas online nas bases de dados Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), Base de dados de enfermagem (BDENF),  Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE). Foram incluídos 17 artigos publicados entre os anos de 2007 a 
2016 e que respondiam os objetivos propostos. Resultados: O preparo do pré-operatório 
para uma cirurgia cardíaca envolve elementos biopsicossociais de grande importância 
para o sucesso cirúrgico e a recuperação do paciente. Alguns dos papéis importantes 
do enfermeiro são realizar visitas pré-operatórias no intuito de detectar problemas físicos 
e psicossociais de saúde, como a ansiedade. Este realiza diversos cuidados como: 
oferecer atenção especial ao nível de ansiedade; orientações sobre o processo cirúrgico, 
tanto ao paciente quanto aos seus familiares; conforto, dentre outros. Conclusão: A visita 
pré-operatória de enfermagem é fundamental para que se consiga dados essenciais do 
paciente. Neste momento, é possível detectar e até intervir nos problemas ou alterações 
relacionadas aos aspectos biopsicossocioespirituais do paciente que poderão interferir 
diretamente no resultado esperado.

Descritores: Ansiedade; Atenção; Cirurgia Cardíaca; Período pré-operatório; Coleta de dados.

ABSTRACT
Objective: To discuss, through the literature on preoperative anxiety before heart 

surgery, the importance of nursing in this process. Method: This is a literature review, 
with online searches conducted in the databases Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Base de dados de Enfermagem (BDENF - Nursing Database), Latin American 
and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS) and the online Medical Literature 
Analysis and Retrieval System (MEDLINE). Seventeen articles published between 2007 
to 2016 that met the proposed objectives were included. Results: The preoperative 
preparation for heart surgery involves biological, psychological and social factors of 
great importance for the success of the surgery and the patient’s recovery. One of the 
important roles of nurses is conducting preoperative visits to detect physical and psy-
chosocial health problems, such as anxiety. The nurse offers various types of care, such 
as: giving special attention according to the level of anxiety; guidance on the surgical 
process, both for the patient and their relatives; comfort, among others. Conclusion: 
The preoperative nursing visit is fundamental to achieve essential data on the patient. 
Nowadays, it is possible to detect and even intervene in problems or changes related to 
biological, psychological, social and spiritual aspects of the patient that could directly 
affect the expected result.

Keywords: Anxiety; Attention; Cardiac surgery; Preoperative period; Data colletion.

INTRODUÇÃO
O sentimento de ansiedade pode ser descrito como 

sensação desagradável de tensão, apreensão ou medo, 
e também estado emocional indesejável e desconfortável, 
variável em intensidade e duração. Caracteriza-se por insta-
bilidade emocional e desprazer.1 Pode apresentar como uma 

reação natural e necessária à autopreservação, não sendo 
necessariamente algo patológico.2

Outro tema, atualmente muito estudado porem um termo 
pouco utilizado é a “ansiedade cardíaca”, que se refere ao 
medo de estímulos e sensações relacionadas à doenças car-
díacas, percebidos como negativos ou perigosos, comumente 
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apresentada por pacientes cardiopatas, que submeterão ou 
passarão por alguma cirurgia cardíaca.3

Em um processo cirúrgico, mais especificamente no 
pré-operatório, é comum o aparecimento de sentimentos 
como ansiedade, pois esta etapa implica uma grande carga 
emocional sobre os pacientes.4 Este procedimento representa 
para o paciente uma ameaça, não apenas à sua integridade 
física, mas também psíquica, em razão de vir acompanhada 
de um processo ansioso. 

Em se tratando do pré-operatório cardíaco, nota-se que 
a emoção neste momento, é frequentemente vivenciada 
pelos pacientes.1 No entanto, existe um limite para o nível 
de ansiedade, a fim de que os recursos a serem utilizados 
pelo indivíduo para lidar com ela possam ser aproveitados 
da melhor maneira possível.2

Portanto, faz necessário, uma avaliação pré-operatória 
com objetivo de identificar potenciais problemas, e certificar-se 
de que, o paciente esteja apto a realizar o procedimento 
de forma que minimize os riscos perioperatórios e facilite o 
acompanhamento no pós-operatório.5

Esta avaliação deve estar acompanhada de mecanismos 
de monitorização e controle do paciente, com o objetivo de 
reduzir os riscos e otimizar o resultado cirúrgico. Neste mo-
mento, é fundamental conhecer o paciente, desde os simples 
detalhes até os mais complexos, uma vez que podem fazer 
a diferença no resultado final e na recuperação do paciente.6 
Além disso, pacientes expressam seus sentimentos e expec-
tativas na presença de diferentes profissionais da saúde, o 
que exerce influência positiva na redução da ansiedade.7

Na fase pré-operatória o enfermeiro tem papel crucial para 
que o paciente enfrente o procedimento, tendo em vista que 
ele tem a oportunidade de conhecer este, levantar proble-
mas e necessidades, fornecer informações que certamente 
contribuirão para minimizar seu medo e insegurança.2 Pois, 
apresentar dados acerca do procedimento a ser realizado, 
pode ter efeitos benéficos sobre a ansiedade do paciente, 
satisfação com o cuidado e possivelmente conformidade 
com a terapia.8

Os enfermeiros devem incluir a investigação da ansiedade na 
sua avaliação, seja através de instrumentos gerais validados ou, 
principalmente, através do uso do diagnóstico de enfermagem 

e das características definidoras. De modo que este profissio-
nal compreenda o fenômeno e reconheça a relevância desta 
alteração para o pós-operatório imediato e tardio.9

Esse tipo de assistência oferece os subsídios para o 
planejamento das ações de intervenção, de forma indivi-
dualizada e com mais qualidade, o que, por outro lado, além 
de diminuir a angústia e capacitar o indivíduo a atravessar 
o difícil momento da cirurgia em condições toleráveis de 
ansiedade, facilitará a assistência nas demais fases do pro-
cesso cirúrgico.2

Sendo asism, levantamos a seguinte questão de pes-
quisa: Qual a importância da enfermagem no pré-operatório 
de cirurgia cardíaca na tentativa de reduzir a ansiedade 
dos pacientes?

Esta pesquisa se justifica na importância de se conhe-
cer o estado emocional e o nível de ansiedade do paciente 
que se encontra no pré-operatorio de cirurgia cardíaca. 
Uma vez que a identicação do quão avançado esteja esta 
ansiedade, contribuirá não só para enfermagem, mas 
também para os demais profissionais que realizarem ou 
não o ato cirúrgico.

 Este artigo servirá de subsídio para que a equipe de 
enfermagem esteja ainda mais atenta ao nível de ansiedade 
dos pacientes no pré-operatório de cirurgia cardíaca e suas 
repercussões nas demais fases operatórias, no sentido de 
proporcionar um ato cirúrgico com menor risco possível e 
menores complicações no intra e no pós-operatório.

Por fim, o presente estudo objetivou discutir sobre a 
ansiedade dos pacientes no ato pré-operatório de cirurgia 
cardíaca, bem como analisar a importância da enfermagem 
durante o processo perioperatório.

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

a atualização temporal das referências sobre a ansiedade no 
pré-operatório de cirurgias cardíacas, com vistas a contribuir 
com novas discussões sobre a temática. A revisão integrativa 
busca sintetizar conclusões de estudos anteriores a respeito 
de um determinado questionamento.10 Para esta pesquisa 
percorreu as seguintes etapas (Figura 1).

Figura 1. Etapas seguidas na revisão integrativa da literatura. Goiânia-Goiás, 2017.

1. Elaboração da questão norteadora (determina quais estudos serão ineluidos)

2. Busca ou amostragem na literatura (busca ampla e diversificada norteada pelos
critérios de inclusão e exclusão estabelecidos)

3. Coleta de dados (extração de informações dos estudos selecionados por meio da 
utilização de um instrumento previamente elaborado)

4. Análise crítica dos estudos incluídos (avaliação das características de cada estudo)

5. Discussão dos resultados (interpretação e sínteses dos resultados, e comparação
com referencial teórico) 

6. Apresentação da revisão integrativa (síntese dos resultados obtidos)
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Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com recorte 
temporal entre 2007 a 2016, a partir dos seguintes critérios 
de inclusão: estudos na íntegra, disponíveis on-line e gra-
tuitamente, publicações nacionais e internacionais, classifi-
cados como artigos originais de pesquisa e revisão. Esses 
critérios de inclusão foram estabelecidos a fim de identificar 
as alterações psicológicas, em especial a ansiedade de 
pacientes que se encontram no pré-operatório de cirurgia 
de revascularização do miocárdio, bem como a atuação da 
enfermagem diante do paciente portador desta alteração 
psicológica. Foram excluídos manuais, artigos de opinião, 
anais, notas prévias, teses e dissertações.

O levantamento de dados foi realizado entre os meses 
de dezembro de 2016 e fevereiro de 2017, na base de da-
dos “Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde” (LILACS), “Scientific Electronic Library Online” 
(SciELO), “Base de dados de enfermagem” (BDENF), “Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online” (MEDLINE), a 
partir dos descritores padronizados e disponíveis nos Des-
critores em Ciências da Saúde (DeCS) (Ansiedade; Cirurgia 
Cardíaca; Período Pré-Operatório) e nos Medical Subject 
Headings (MeSH) (“Anxiety” AND “Thoracic Surgery” AND 
“Preoperative Period”).

Os termos usados foram cruzados entre si a fim de 
encontrar uma vasta variedade de publicações. (Tabela 1)

Para a análise e interpretação dos dados, utilizou-se a 
análise temática, com leitura minuciosa e crítica e foi realizado 
o fichamento de cada estudo. Buscaram-se as características 
essenciais (informações sobre a ansiedade no pré-operatório 
de revascularização do miocárdio e as possíveis áreas de 
atuação da enfermagem frente a este processo), que se 
repetiam e/ou se destacavam nos textos, com vistas a obter 
respostas aos objetivos do presente estudo. 

Os artigos selecionados foram identificados pela letra 
“A” e por números arábicos, que correspondem à ordem de 
leitura (A1 a A17) de acordo com a tabela 2.

RESULTADOS
Foram encontrados 146 estudos sobre a temática. Deste 

total, foram excluídos 116 artigos por não atenderem aos 
critérios de inclusão, compondo a amostra inicial, um total 
de 23 estudos.

Após a leitura exploratória, foram excluídos seis artigos. 
Para os resultados da presente revisão foram selecionados 17 
artigos, os quais estão descritos sistematicamente na Tabela 2. 

Em geral os estudos apontam que a ansiedade, temor 
e angustia são frequentes entre indivíduos submetidos à 
cirurgia cardíaca. Isso faz com que o desenvolvimento de 
ações de enfermagem direcionadas, sejam essenciais tanto 
no pré-operatório quanto no pós-operatório de cirurgias 
cardíacas na tentativa de minimizar tais efeitos.

DISCUSSÃO
Um estudo apontou que a ansiedade e a depressão são 

distúrbios do coração presentes em pacientes submetidos à 
cirurgia cardíaca. E que essas emoções variam de acordo com 
a idade do paciente, tendo a idade inferior a 65 anos, como 
um fator determinante na gênese da ansiedade pré-operatória 
(OR = 3,05, intervalo de confiança de 95%, 1,27-7,3).9 E que, 
a permanência hospitalar na fase pré-operatória superior a 
três dias é um fator de risco para a depressão pré-operatória 
(OR= 4,59, intervalo de confiança de 95%, 1,6-13,17)9.

As emoções em pacientes submetidos a operações de 
cirurgias cardíacas são robustas e estão relacionadas tanto a 
impactos positivos como negativos. Essas emoções podem 
estar correlacionadas com condições inflamatórias pré-exis-
tentes, levando a necessidade de avaliação da Proteína C 
Reativa (PCR) e a temperatura corporal em pacientes pacientes 
ansiosos constantemente, uma vez que esses métodos repre-
sentam importantes marcadores de alterações inflamatórias.11 

No que diz respeito à intensidade, tanto a ansiedade 
quanto o estresse pré-operatório de pacientes cardíacos, 
podem variar de acordo com o sexo. Este dado pode ser 
confirmado por estudos, que mostrou que as mulheres, 
mesmo quando saudáveis apresentaram mais desordens 
mentais, como a ansiedade, quando comparado aos homens. 
Isso aponta que as mulheres tendem a ser mais afetadas 
emocionalmente em cirurgia cardíaca do que os homens.16,23

Outro estudo12 realizado em 2016 concluiu que a ansieda-
de pré-operatória apresentou maior incidência entre mulhe-
res e pacientes que já haviam realizado cirurgias cardíacas 
prévias. Os valores elevados de ansiedade indicam que os 
enfermeiros devem incluir a investigação da ansiedade na sua 
avaliação, seja através de instrumentos gerais validados ou, 
principalmente, através do uso do diagnóstico de enfermagem 
e das características definidoras.  E que o enfermeiro deve 
compreender o fenômeno e reconhecer a relevância para o 
pós-operatório imediato e tardio.12

Outros estudos9,13 apontam que pacientes que aguardam 
uma cirurgia cardíaca podem experimentar altos níveis de 
ansiedade e depressão no pré-operatório, principalmente 
em pacientes idosos, considerando que a internação prolon-
gada favorece esses transtornos emocionais. E que quando 
presente, a ansiedade tende a aumentar o percentual de dor 
pós-operatória, e ao aumento do consumo de analgésicos 
pós-operatórios e afetar negativamente sua doença e sua 
cirurgia, resultado em uma recuperação prolongada.9,13,14,16

Tabela 1. Cruzamento dos DeCS / MeSH de acordo com a base de 
dados consultada. Goiânia-Goiás, 2017.

Base de Dados Cruzamento Amostra 
inicial

Amostra 
final

LILACS

Ansiedade AND 
Cirurgia Cardíaca 
AND Período 
Pré-Operatório.

14 artigos 2 artigos

SCieLO

Ansiedade AND 
Cirurgia Cardíaca 
OR Período 
Pré-Operatório.

44 artigos 6 artigos

BDENF

Ansiedade AND 
Cirurgia Cardíaca 
AND Período 
Pré-Operatório

13 artigos 2 artigos

MEDLINE

Anxiety AND 
Thoracic Surgery 
AND Preoperative 
Period

75 artigos 7 artigos

N 146 23 17
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Um estudo18 realizado em 2015 apontou que há níveis 
elevados de ansiedade pré-operatória em pacientes com 
cirurgia eletiva. Em pacientes cardíacos, esse sentimento se 
associa ao medo de forma frequente, principalmente quando 
são associados ao prognóstico desses pacientes.3,18 

Esta alteração emocional é frequentemente esquecida, 
porém sua interferência no mal resultado cirúrgico é evidente. 
Com isso, o aconselhamento pré-operatório e a orientação 
adequada em relação à cirurgia ajudarão na redução da 
ansiedade pré-operatória e a melhoria da qualidade do cui-
dado,18 uma vez que o fator psicológico afeta diretamente 
o prognóstico do paciente. Portanto esse fator poderá ter 

impactos negativos sobre a estabilidade da doença, qualidade 
de vida e aderência ao tratamento.3

No que se refere ao preparo do paciente no pré-operatório 
para uma cirurgia cardíaca, um estudo19 apontou, que este 
momento envolve elementos biopsicossociais de grande 
importância, tanto para o sucesso do tratamento, bem como, 
fatores vitais para otimizar a participação do indivíduo no 
processo de recuperação e autocuidado.19

Assim, percebe-se que a ansiedade afeta diretamente o 
resultado esperado na cirurgia cardíaca. E que a enferma-
gem, desempenha um papel que corrobora para que esses 
resultados possam ser alcançados. 

Tabela 2. Síntese das publicações referentes à ansiedade no pré-operatório de cirurgias cardíacas. Goiânia-Goiás, 2017.

Nº Autores Título Ano Periódico

1A1

Navarro-García, Marín-Fernández, 
Car los-Alegre,  Mar t ínez-Oroz, 
Martorell-Gurucharri, Ordoñez-
Ortigosa, et al9

Trastornos del ánimo preoperatorios en 
cirugía cardiaca: factores de riesgo y 
morbilidad postoperatoria en la unidad de 
cuidados intensivos.

2011 Rev Esp Cardiol.

A2 Płotek, Pielok, Cybulski, Samborska11

Emotional processes in patients undergoing 
coronary artery bypass graft surgeries with 
extracorporeal circulation in view of selected 
indicators of the inflammatory condition. 

2015 Med Sci Monit,

A3 Gonçalves, Silva, Gomes, Pinheiro, 
Figueiredo, Bezerra12

Ansiedade no período pré-operatório de 
cirurgia cardíaca. 2016 Rev Bras Enferm

A4 Guo13

Preoperative education interventions to reduce 
anxiety and improve recovery among cardiac 
surgery patients: a review of randomised controlled 
trials.

2015 J Clin Nurs.

A5 Guo, East, Arthur14 

A preoperative education intervention to 
reduce anxiety and improve recovery among 
Chinese cardiac patients: a randomized 
controlled trial.

2012 Int J Nurs Stud. 

A6
Rosiek, Kornatowski , 
Kryszewska, Leksowski, 
Leksowski16

Evaluation of Stress Intensity and Anxiety 
Level in Preoperative Period of Cardiac 
Patients.

2016 BioMed Research 
International.

A7 Erdmann, Lanzoni, Callegaro, 
Baggio, Koerich17

Compreendendo o processo de viver 
significado por pacientes submetidos à 
cirurgia de revascularização do miocárdio.

2013 Rev. Latino-Am. 
Enfermagem.

A8 Sigdel18 Perioperative anxiety: A short review 2015 Glob Anesth 
Perioper Med

A9 Cordeiro, Freire, Mendes Junior, 
Bastos, Carvalho, Melo, et al3

Aplicação do questionário de ansiedade 
cardíaca no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 2015 Rev Bras de Presc e 

Fisiol do Exercício.

A10
Camponogara, Soares, Silveira, 
Viero, Barros, Cielo19

Percepção de pacientes sobre o período 
pré-operatório de cirurgia cardíaca. 2012 Rev. Min. Enferm.

A11 Machado, Silva, Guedes, Freitas, 
Ponte, Silva1

Autocontrole de ansiedade no pré-
operatório cardíaco: resultado de uma 
intervenção de enfermagem.

2015 Rev SANARE

A12 Almeida, Souza, Azzolin7
Efeito da orientação pré-operatória por 
grupo multiprofissional na ansiedade de 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca.

2013 Medicine (Baltimore).

A13 Schmitz, Klock, Santos, 
Erdmann20

Orientações no pré-operatório de cirurgia 
cardíaca a pacientes idosos: revisão 
integrativa.

2013 Rev. enferm. UERJ.

A14 Elshamy, Abdelaziz, Gado, 
Hammed21

The Preoperative Nutritional and Psychosocial 
Health Status among Patients Undergoing 
Open Heart Surgery: A Cross-Sectional 
Correlational Study.

2016 International Journal 
of Nursing Science

A15 Basurto22 Cuidados de enfermeira en el pré-operatório 
de cirurgia cardíaca. 2007 Rev. mex. enferm. 

cardiol.

A16 Assis, Lopes, Martins, Barros23
Acolhimento e sintomas de ansiedade em 
pacientes no pré-operatório de cirurgia 
cardíaca.

2014 Rev Bras Enferm.

A17 Carneiro, Mathias, Rassi Júnior, 
Morais, Gozzani, Miranda24

Evaluation of Preoperative Anxiety and 
Depression in Patients Undergoing Invasive 
Cardiac Procedures.

2009 Rev Bras Anestesiol.
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O fenômeno ansiedade compõe um dos diagnósticos 
de enfermagem. No pré-operatório cardíaco a ansiedade 
apresenta ser a emoção mais frequente. Esta demonstra 
várias sensações desagradáveis e desconfortáveis do estado 
emocional, acompanhado de tensão, apreensão ou medo, que 
varia de acordo com cada paciente, intensidade e duração.1

O enfermeiro é o responsável direto em reconhecer e 
intervir diante de um quadro tão frequente no pré-operatório 
de cirurgia cardíaca. Atualmente, vem sendo reconhecido e 
investigado o valor das estratégias de educação em enfer-
magem para redução da ansiedade.11

No estudo de Gonçalves et al.11 demonstrou que dentre 
as ferramentas que a enfermagem pode utilizar para mini-
mizar a ansiedade no pré-operatório de cirurgia cardíaca, o 
fornecimento de informações sobre o evento cirúrgico de 
forma a promover o diálogo esclarecedor e o acolhimento 
dos pacientes, constituem importantes estratégias.11

Torna-se relevante que os pacientes submetidos à cirurgia 
cardíaca sejam preparados com orientações concretas e 
concisas a respeito da intervenção cirúrgica. Sendo assim, na 
visita pré-operatória, o enfermeiro tem que ser compreensivo, 
encorajando e escutando o paciente, prestando-lhe informa-
ções que diminuam suas preocupações, sendo cauteloso 
ao identificar o nível de ansiedade de cada um, evitando 
informações excessivas e desnecessárias.7

Em um estudo13 randomizado que avaliou a eficácia de 
estrategias de educação pré-operatória com 135 pacientes 
adultos submetidos à cirurgia cardíaca, cuja amostra inicial 
eram de 153, sendo 77 para um grupo de controle de cuidados 
habituais e 76 para o grupo de educação pré-operatória, 
incluindo cuidados habituais, mais um folheto informativo e 
um aconselhamento verbal, apontou uma maior diminuição 
no índice de ansiedade pré-operatória nos pacientes que 
receberam educação pré-operatória (diferença média de 3,6 
pontos, intervalo de confiança de 95%, 4,62 a 2,57; P <0,001) 
e uma diminuição no escore de depressão desses pacientes 
(diferença média de 2,1 pontos, IC 95%  de 3.19 a 0.92; P 
<0.001) em comparação com os pacientes que não o fizeram. 
Com isso pode-se afirmar que a educação pré-operatória é 
efetiva na redução da ansiedade e depressão em pacientes 
com cirurgia cardíaca, devendo ser incorporada na prática 
de rotina no preparo dos pacientes cardíacos para cirurgia.13

Sabe-se que a orientação de enfermagem no período 
pré-operatório contribui para amenizar o impacto de uma 
realidade inesperada. Dentre os recursos utilizados para as 
orientações, destacam-se a utilização de imagens de áudio 
e vídeo, e ainda visitas ao centro cirúrgico ou ao local onde 
o paciente vivenciará o pós-operatório.7 Portanto, fornecer 
informação adequada ao paciente antes de um procedimento 
cirúrgico reduz a ansiedade e promove a apreciação pessoal 
de uma perspectiva positiva.

Pesquisa sobre os principais cuidados de enfermagem no 
período pré-operatório evidenciou que as orientações recebidas 
pelos pacientes foram em relação ao procedimento cirúrgico, 
anestesia realizada, ambiente cirúrgico, riscos, cuidados pós-
-operatório e data de alta. Sendo ainda que pacientes entre-
vistados foram orientados sobre medicações pré-anestésicas, 
sinais vitais, alergia, tricotomia, banho, joias, prótese dentária, 
outros tipos de próteses como óculos, roupa, roupas íntimas, 
esmalte nas unhas, preparo gastrointestinal, jejum e transporte.20

Um dos papéis de relevância do enfermeiro é detectar 
problemas físicos e psicossociais de saúde, como o mau 
estado nutricional, depressão, ansiedade e estresse. Iden-
tificando assim como eles, pacientes, percebem o apoio 
ao redor, o que pode ocorrer durante o período de espera 
para a cirurgia, de modo a reduzir o processo de ansiedade 
dos pacientes e prepará-los para o procedimento cirurgico. 
O que denota ser algumas das principais intervenções de 
enfermagem pré-operatória.21

No estudo de Basurto et al.,22 o enfermeiro como membro 
da equipe realiza diversos cuidados. Nessa etapa da cirurgia 
o profissional tem como papel oferecer uma atenção especial 
ao paciente, direcionado ao nível de ansiedade que pode 
estar relacionado a mudanças na dinâmica familiar, perda 
de função do órgão, volta ao trabalho e à vida sexual, os 
receios relacionados com a cirurgia, as práticas culturais, 
crenças religiosas, dentre outros.22

Outros estudos7,23 apontaram que quando o pacien-
te esclarece suas dúvidas a respeito do procedimento ao 
qual será submetido, entende melhor sua situação, e essa 
compreensão contribui para amenizar sua ansiedade neste 
momento ameaçador. E que o paciente bem informado poderá 
participar de seu restabelecimento, aceitar seu tratamento e, 
com isso, ter uma adequada recuperação. Porém estudos 
mostram que na orientação no pré-operatório deve-se ter 
o cuidado de orientar o paciente apenas no que ele deseja 
saber e fazendo-se uso de linguagem compreensível.7,23

Dessa forma, as orientações pré-operatórias não somente 
fornecem informações específicas, mas também influenciam 
nas atitudes e comportamentos deles, ajudando-os no alívio da 
ansiedade. As orientações dispensadas pela enfermagem ao 
paciente são importantes, pois cuidar não significa apenas tratar 
o físico, mas, principalmente, sua identidade, suas dimensões 
psicossociais e psicobiológicas. Estudos mostram que o reco-
nhecimento de percepções e sentimentos do paciente, diante 
do processo cirúrgico, torna-se essenciais a enfermagem, no 
sentido de fundamentar a atuação desses profissionais para 
o desenvolvimento de uma assistência humanizada.19 

Assim, a avaliação do estado emocional de pacientes com 
alterações cardiológicas que submeteram ou que submeterão 
a procedimentos invasivos e/ou cirúrgicos, é de grande rele-
vância. Essa avaliação deve ser intensificada em pacientes 
que irão realizar estudos eletrofisiológicos, implantação de 
marca-passos e revascularização do miocárdio, uma vez que 
a prevalência de distúrbios do humor nessa população é alta.24

A enfermagem, portanto, deve atuar utilizando seus co-
nhecimentos científicos e humanos, buscando minimizar as 
ansiedades, angustias e estresses do paciente, deixando-o 
verbalizar suas dúvidas, medos, raivas e demais sentimentos 
que possam emergir nesse momento. Cabe ao enfermeiro 
zelar pelo ambiente por ele proporcionado, a fim de garantir 
uma atmosfera não estressante, que depende deste e de 
outros cuidados para a reabilitação.1,18 E uma abordagem 
de educação pré-operatória multidisciplinar coordenada 
por enfermeiros pode oferecer um caminho a seguir para 
proporcionar um serviço mais efetivo e eficiente. Para tanto, 
a formação desses profissionais para o desenvolvimento e 
entrega de tais intervenções deve ser um uma prioridade nos 
serviços de saúde e nas instituições de ensino.12
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CONCLUSÃO
Neste estudo, evidenciou-se que a ansiedade é um sen-

timento subjetivo e desagradável de pavor, muitas vezes 
descrito como um sentimento de morte. No pré-operatório 
de cirurgia cardíaca, a ansiedade é a emoção mais comum 
e compõe um dos diagnósticos de enfermagem. Porém, 
sentimentos com estresse, depressão e medo são frequen-
temente citados na literatura.

Foi possível identificar que a enfermagem ocupa um es-
paço importante na melhoria da qualidade assistencial, já 
que realização da visita pré-operatória pelo enfermeiro auxilia 
no preparo psicológico do paciente e traça métodos para um 
melhor sucesso e menores complicações possíveis no intra e no 
pós-operatório. Uma de suas metas é a redução da ansiedade 
por meio do esclarecimento de dúvidas, em consonância com 

as peculiaridades individuais, assim, a visita pré-operatória 
de enfermagem torna-se um procedimento indispensável.

Em suma, pode-se concluir que a atenção dispensada pelo 
enfermeiro na visita pré-operatória é um procedimento que o 
profissional dispõe para conseguir dados do paciente que irá 
se submeter à cirurgia. Por intermédio destes dados, é possível 
detectar problemas ou alterações relacionadas aos aspectos 
biopsicosócioespirituais do paciente e planejar uma assistência 
de enfermagem para ser prestada durante e após este período.
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DIAGNÓSTICOS E CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO 
NEONATO COM CARDIOPATIA CONGÊNITA

DIAGNOSES AND NURSING CARE OF THE NEWBORN WITH 
CONGENITAL HEART DEFECT

RESUMO
Introdução: Define-se como cardiopatia congênita as malformações anatômicas do 

coração e dos grandes vasos, presentes no nascimento. Trata-se do problema congênito 
mais comum e uma das principais causas de morte entre as malformações. Objetivo: 
Descrever os diagnósticos e cuidados de enfermagem ao neonato com cardiopatia 
congênita. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em 
março de 2017 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na SciELO. Foram selecionados 
três artigos, utilizando-se os descritores: cardiopatias, recém-nascido e assistência de 
enfermagem. Resultados: Foram identificados no total 12 diagnósticos de enfermagem 
reais e de risco, com destaque para os diagnósticos potenciais. Dentre os reais, foram 
citados: 1) Hipertermia; 2) Limpeza ineficaz de vias aéreas superiores; 3) Desobstrução 
ineficaz das vias aéreas; 4) Padrão do sono perturbado e 5) Padrão respiratório ineficaz. 
Como diagnósticos de risco, destacaram-se: 1) Risco para diminuição do débito cardíaco; 
2) Risco para alteração no volume de líquidos; 3) Risco para alteração na frequência 
cardíaca, pressão arterial e ritmo cardíaco; 4) Risco para alteração da temperatura; 5) 
Risco para alteração no padrão respiratório; 6) Risco para infecção e 7) Risco para prejuízo 
na integridade da pele. Quanto aos cuidados, estes se relacionaram à monitorização do 
paciente; manutenção de cateteres, dispositivos e suporte ventilatório; controle laboratorial; 
proteção do fio de marcapasso; controle da dor; aspiração do tubo orotraqueal e das vias 
aéreas superiores. Considerações finais: Conclui-se que um recém-nascido, internado 
em uma Unidade de Terapia Intensiva, em decorrência de cardiopatia congênita, está 
predisposto a diversos outros problemas, acarretando alguns riscos, sendo necessário 
um cuidado de enfermagem voltado aos possíveis diagnósticos que são acometidos.

Descritores: Cardiopatias, Saúde da Criança, Cuidados de Enfermagem.

ABSTRACT
Introduction: Congenital heart defect is defined as anatomical malformations of the 

heart and large vessels, present at birth. This is the most common congenital problem and 
one of the main causes of death among malformations. Objective: To describe the diagno-
ses and nursing care of the newborn with congenital heart defect. Methodology: This is an 
integrative literature review, carried out in March 2017 on the Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS - Virtual Health Library) and SciELO. Three articles were selected using the search terms 
congenital heart defects, newborn, and nursing care. Results: A total of 12 real and potential 
Nursing diagnoses were identified, with special focus on potential diagnoses. Among the real 
diagnoses, the following were cited: 1) Hyperthermia; 2) Inefficient cleaning of upper airways; 
3) Inefficient clearing of the airways; 4) Disturbed sleep pattern; and 5) Inefficient respiratory 
pattern. Potential diagnoses included: 1) Risk of reduction of cardiac output; 2) Risk of change 
in volume of fluids; 3) Risk of change in heart rate, blood pressure and heart rhythm; 4) Risk 
of change in temperature; 5) Risk of change in respiratory pattern; 6) Risk of infection; and 
7) Risk to harm to skin integrity. With regard the care, this was related to patient monitoring; 
maintenance of catheters, devices and ventilation support; laboratory control; protection of 
the pacemaker wire; pain control; and aspiration of the orotracheal tube and upper airways. 
Final considerations: It is concluded that a newborn admitted to an Intensive Care Unit  with 
congenital heart defect is predisposed to many other problems, with some risks, and the 
nursing care must be focused on the possible diagnosis that are commonly involved.

Keywords: Congenital, Child Health, Nursing Care.
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INTRODUÇÃO
Define-se como cardiopatia congênita as malformações 

anatômicas do coração e dos grandes vasos, presentes ao 
nascimento. Trata-se do problema congênito mais comum e 
uma das principais causas de morte entre as malformações. 
Ela compromete o funcionamento hemodinâmico cardiovas-
cular, podendo ou não produzir sintomas, que podem surgir 
ainda na infância ou apenas na idade adulta.1,2

Geralmente, os recém-nascidos (RN) ao nascimento não 
manifestam sintomas da doença, podendo apresentá-los 
a partir das primeiras 24 horas de vida ou, em algumas 
situações, após a primeira semana do nascimento. Quando 
sintomáticos, em geral apresentam baixo débito sistêmico, 
taquipneia progressiva, cansaço às mamadas, palidez 
cutânea, sudorese acentuada, taquicardia, redução da 
amplitude dos pulsos centrais e periféricos e hipotensão 
arterial sistêmica.2

Esta malformação é caracterizada como uma das mais 
graves ao nascimento, apresentando alto índice de morta-
lidade em todo o mundo. Estima-se que globalmente 130 
milhões de neonatos são afetados todos os anos. Em se 
tratando do Brasil, dados revelam que a incidência seja de 
dois a 10 casos por cada 1.000 nascidos vivos.3,4

Autores referem que a cardiopatia congênita pode ser 
desenvolvida até a oitava semana de gestação. Quanto 
à etiologia, infere-se que essa malformação tenha cau-
sa desconhecida, podendo estar relacionada a diversos 
fatores, que englobam causas pré-natais, genéticas e 
também ambientais.5,6

No que diz respeito à classificação, essa malformação 
pode ser dividida em dois grupos: acianóticas e cianóticas. 
O primeiro tipo não é capaz de gerar cianose e resulta da 
obstrução de um dos ventrículos, com consequente regur-
gitação sanguínea ou do desvio de sangue da esquerda 
para a direita (shunt); já nas cardiopatias cianóticas, há a 
presença de cianose, causada pelo sangue não oxigenado 
e estas podem apresentar hipofluxo ou hiperfluxo pulmonar. 
Normalmente, as patologias que exigem intervenções tera-
pêuticas rápidas, principalmente cirurgias de emergência, 
são as cardiopatias cianóticas.5

As cardiopatias congênitas acianóticas mais comuns são 
a comunicação interatrial (CIA) e a interventricular (CIV). Já 
no tipo cianótico, a mais frequente é a Tetralogia de Fallot.7 
Em ambos os casos, sinais e sintomas como sopro cardíaco, 
cianose, taquipneia e arritmias cardíacas são considerados 
como achados essenciais no período neonatal, sendo ca-
racterizados como critérios importantes para iniciar uma 
investigação acerca do diagnóstico de cardiopatia congênita7 

que, quando realizado precocemente, permite o controle e 
até a cura da doença.2          

Em relação aos cuidados ao RN portador da doença, 
estes envolvem ações desenvolvidas desde a admissão 
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) –como 
monitorização de dados vitais, análise laboratorial, suporte 
ventilatório e nutricional, administração de drogas e pro-
cedimentos específicos como hemodiálise e diálise peri-
toneal – até o acolhimento à família do neonato, de forma 
que esta não seja privada dos cuidados e contato com o 
bebê durante o período de internação, mas sim que sejam 
incluídos nos cuidados.8

Além dos cuidados prestados ao RN e da inclusão da 
família no processo, a equipe de enfermagem é conside-
rada fundamental no auxílio ao diagnóstico da cardiopatia, 
pois são estes profissionais que prestam o primeiro aten-
dimento, tendo por isso potencial para identificar sinais e 
sintomas apresentados pelo neonato mais precocemen-
te.5 Para sistematizar esses cuidados são utilizados os 
diagnósticos de enfermagem, apontados na literatura9 
como essenciais no planejamento e implementação das 
intervenções de enfermagem.

Neste direcionamento, destacam-se os cuidados e diag-
nósticos de enfermagem como fundamentais ao neonato 
portador de cardiopatia congênita, sendo por isso essencial 
a pesquisa acerca desta temática. Ademais, os resultados 
aqui apresentados têm o potencial de demonstrar aos pro-
fissionais que assistem neonatos portadores deste tipo de 
agravo quais são os cuidados e possíveis diagnósticos de 
enfermagem apontados na literatura como essenciais na 
assistência a estas crianças, utilizando-se da prática baseada 
em evidências.

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo des-
crever os diagnósticos e os cuidados de enfermagem ao 
neonato com cardiopatia congênita.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada 

a partir das cinco fases propostas para esse tipo de estudo, 
as quais: formulação do problema e pergunta de pesquisa, 
coleta de dados, avaliação dos dados coletados, análise e in-
terpretação das informações e apresentação dos resultados.10

Inicialmente, considerando-se o objeto de estudo aqui 
proposto, “cuidados e diagnósticos de enfermagem ao RN 
portador de cardiopatia congênita”, delineou-se a seguinte 
questão norteadora, a qual orientou todo o processo de 
busca: quais os cuidados e diagnósticos de enfermagem 
identificados na literatura que abordam a assistência de 
enfermagem ao RN portador de cardiopatia congênita?

Posteriormente, procedeu-se à etapa de coleta dos da-
dos, que ocorreu em março de 2017 na Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) e na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS Enfermagem). Na coleta, foram utilizados os seguintes 
descritores, consultados na biblioteca dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS): cardiopatias, recém-nascido e 
assistência de enfermagem. Na BVS, foram utilizados os três 
descritores selecionados; na SciELO, apenas os descritores 
“cardiopatias” e “assistência de Enfermagem”. Em ambos 
os casos, a combinação aconteceu de forma integrada.

Na busca, foram identificados 206 trabalhos na BVS e 
cinco na SciELO. Estes foram filtrados a partir dos seguintes 
critérios de inclusão: apenas artigos, com disponibilidade de 
texto na íntegra e publicados em português. Considerando-se 
a escassez de materiais acerca desta temática, não foi 
delimitado recorte temporal. Como critérios de exclusão, 
estabeleceram-se os artigos duplicados nas bases e aqueles 
que não correspondiam ao objeto proposto neste estudo.

RESULTADOS 
A partir dos critérios supracitados, foram selecionados 

12 artigos na BVS e cinco na SciELO. Estes tiveram o título 
e resumo lidos para que fosse identificada compatibilidade 
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com a temática pesquisada. Ao final, foram selecionados 
três trabalhos (2 na BVS e 1 na SciELO), cuja síntese en-
contra-se no Quadro 1.

Foram encontrados artigos publicados em 2005 (n=1), 
2006 (n=1) e 2012 (n=1) nas bases de dados SciELO (n=1) e 
na BVS (n=2). Quanto ao tipo de estudo, foram identificados 
dois trabalhos originais e um relato de experiência. Em relação 
à natureza, identificou-se apenas a abordagem qualitativa e 
todos os estudos foram desenvolvidos no Brasil, tendo sido 
observados dois trabalhos realizados no Rio de Janeiro e 
um no Ceará. No que diz respeito à autoria, todos eram da 
área de Enfermagem.

Na Tabela 1 é apresentada a associação entre os diag-
nósticos de enfermagem para crianças com cardiopatia 
congênita e os cuidados direcionados especificamente a 
estes diagnósticos, segundo os autores selecionados. As-
sim, na referida tabela são apresentadas três colunas. Na 
primeira, são trazidos os diagnósticos de enfermagem aqui 
denominados como “primários”, ou seja, aqueles que estão 
diretamente relacionados aos cuidados identificados ao 
neonato com cardiopatia congênita, sendo estes apresen-
tados na segunda coluna.  Na terceira coluna são expostos 
os diagnósticos aqui classificados como “secundários”, ou 
seja, aqueles que também estão presentes, mas com menos 
relevância que os primários, sendo considerados como com-
plementares e com menor prioridade de intervenção quando 
comparados aos primeiros. Contudo, convém destacar que 
os diagnósticos “secundários” podem ocorrer caso o neonato 
com cardiopatia congênita não receba o cuidado direcionado 
ao(s) diagnóstico(s) primário(s).

No que diz respeito à assistência de enfermagem ao RN 
portador de cardiopatia congênita, conforme demonstrado 
na Tabela 1, foram identificados, principalmente, cuidados 
e diagnósticos direcionados à monitorização do paciente 
em relação a: 1) Sinais vitais, pressão venosa central (PVC) 
e oximetria, 8 estando tais cuidados associados ao risco 
de diminuição do débito cardíaco, alteração no volume de 
líquidos e na frequência cardíaca (FC), tensão arterial (TA) 
e ritmo cardíaco (RC);11 2) Drenagem por meio dos drenos 
pleural e mediastinal,8 associando-se essa intervenção aos 
riscos de infecção e de prejuízo da integridade da pele;11 3) 
Débito urinário,8 por conta do risco de alteração no volume 
de líquidos.11 

Outros cuidados que emergiram, conforme exposto na 
Tabela 1, foram a manutenção de cateteres, dispositivos e 
suporte ventilatório;8 controle laboratorial;8 proteção do fio de 
marca-passo;8 e controle da dor,8 todos estes relacionados 

aos diagnósticos de risco de infecção e prejuízo da pele11 e o 
diagnóstico de padrão do sono perturbado.12 Também foram 
destacados procedimentos de Enfermagem como a aspira-
ção do tubo orotraqueal (TOT) e das vias aéreas superiores 
(VAS).8 Convém destacar que foi referida a necessidade de 
manuseio mínimo do RN cardiopata.8

DISCUSSÃO
Em 1967, Wanda de Aguiar Horta instituiu o termo “diag-

nóstico de enfermagem” no Brasil ao apresentar o Proces-
so de Enfermagem. O Diagnóstico de Enfermagem é um 
processo que abrange o uso de capacidades sensoriais e 
cognitivas e como resultado apresenta grandes desafios em 
relação a sua compreensão e descrição. Habitualmente, no 
dia a dia do profissional da área de Enfermagem, é essencial 
a capacidade de emprega-los, uma vez que, por conta da 
padronização dos procedimentos e o amparo jurídico que se 
obtém, tornaram-se aliados na prática profissional.13

Os diagnósticos podem ser classificados como “reais” 
ou “de risco/potencial”. O primeiro tipo refere-se às respostas 
humanas a condições de saúde/processos vitais que existem 
em um indivíduo, família ou comunidade. Já a segunda 
modalidade diz respeito às respostas humanas a condições 
de saúde/processos vitais que podem desenvolver-se em um 
indivíduo, família ou comunidade vulnerável.14

O pós-operatório das cardiopatias congênitas necessita 
envolver algumas ações realizadas à beira do leito na UTIN e 
uma destas trata-se da monitorização de sinais vitais. A moni-
torização pode ser associada aos cuidados direcionados aos 
diagnósticos de risco para alteração do padrão respiratório, 
limpeza e desobstrução ineficaz das VAS. Dentre os sinais 
vitais a serem acompanhados, destaca-se especialmente o 
acompanhamento da pressão arterial sistólica (PAS), pressão 
arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM). Estes 
sinais vitais evidenciam a estabilidade/instabilidade hemodi-
nâmica e a existência de alterações da função corporal, sendo 
utilizados na prática diária para auxílio de exames clínicos e 
avaliação contínua do estado hemodinâmico, possibilitando 
o ajuste rápido de drogas vasoativas.15

 Neste contexto, destaca-se a importância da medição 
correta da PAM, de forma a evitar o uso desnecessário de 
drogas e a infusão de volume,16 além de fornecer os parâme-
tros adequados para os cuidados médicos e de Enfermagem 
na prevenção das alterações bruscas de pressão como a 
hipotensão e hipertensão arterial do neonato e suas conse-
quências, como a lesão cerebral isquêmica17 e a hemorra-
gia cerebral, respectivamente, principalmente em neonatos 

Quadro 1. Síntese dos artigos selecionados (n=3) quanto ao ano, autores, base de dados, periódico e título. Salvador-BA, Brasil, 2017.

ID Ano Autores Base de Dados Periódico Título

1 2005 Batista et al. BDENF Online Brazilian Journal of 
Nursing

A enfermagem no cuidado integrado 
ao recém-nascido com cardiopatia 
congênita cianótica – relato de caso

2 2006 Silva; Araújo; Lopes SciELO Revista Latino Americana 
de Enfermagem

Evolução dos diagnósticos de 
enfermagem de crianças com 
cardiopatias congênitas
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104 prematuros, os quais estão mais suscetíveis às oscilações 
bruscas da pressão arterial por conta da imaturidade da 
circulação periventricular.18

Outro sinal vital sistematicamente acompanhado é a 
temperatura corporal, relacionada ao diagnóstico de hi-
pertermia e de risco para alteração da temperatura. A ter-
morregulação é caracterizada como uma função fisiológica 
intimamente relacionada à transição e sobrevivência do 
RN. Assim, estes indivíduos têm a capacidade natural de 
controlar a temperatura corpórea, desde que as condições 
ambientais não se caracterizem como extremas, uma vez que 
temperaturas muito baixas ou muito elevadas interferem no 
processo de termorregulação, prejudicando a capacidade 
física do RN de manter a homeostase.19

Ao se considerar a termorregulação como um dos fatores 
mais críticos para a sobrevivência do RN,20 destaca-se que a 
brusca oscilação da temperatura corporal do neonato pode 
engendrar problemas metabólicos e/ou revelar alterações já 
existentes. Assim, a hipertermia pode evidenciar a existência 
de infecções, causar apneia, aumento do consumo de oxigê-
nio e culminar em desidratação, desnaturação de proteínas e 
alterações nos mecanismos centrais termorreguladores. No 
neonato, tais alterações são bastante significativas, dado o 
potencial da febre de aumentar a atividade metabólica basal 
com perda de nutrientes e água21 por parte de um indivíduo 
que ainda se encontra em um processo adaptativo à vida 
extrauterina e que, por isso, naturalmente já vivencia nos 
seus primeiros dias de vida a perda de massa corpórea. 

Quanto à hipotermia, esta aumenta o risco de infecção, 
de sangramento e como mecanismo compensatório causa 

alterações que geram hipertensão arterial, como aumento 
da resistência vascular sistêmica (RVS) e da pós-carga. 
Ademais, destaca-se o risco de fibrilação ventricular com 
consequente parada cardiorrespiratória (PCR) em casos 
de hipotermia severa. Considerando que todas estas alte-
rações produzem elevação do metabolismo corporal, ocorre 
paralelamente o aumento do consumo de oxigênio8,19 com 

risco de angústia respiratória e acidose metabólica no RN,22 
predispondo-o ao óbito.

Em um estudo19 realizado na UTIN de uma maternidade 
de Fortaleza, observou-se que como resposta ao desequilíbrio 
térmico, foram identificadas situações de acidose metabólica, 
hipoxemia, hipoglicemia, queda da perfusão, cianose, apneia, 
aumento do consumo de oxigênio e hemorragia pulmonar 
em diversos neonatos, tendo os autores alertado para a 
necessidade de tratar precocemente, devido ao risco de óbito.

Para rastreamento da concentração de oxigênio no sangue 
do neonato, destaca-se a realização da oximetria de pulso, 
oficialmente incorporada ao processo de triagem Neonatal 
no Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria nº. 20, de 
10 de junho de 2014.23 Este monitoramento é caracterizado 
como não complexo, uma vez que é realizado a partir de 
equipamento não invasivo, indolor e tem boa aceitação por 
parte do paciente e seus familiares, sendo seu resultado 
confiável e permitindo a execução de outro cuidado aqui 
destacado (suporte ventilatório) de forma segura e eficaz.24

Um estudo desenvolvido em Portugal24 defende a oxi-
metria de pulso como método de rastreio de problemas 
cardíacos ao nascimento devido ao fato de este procedimento 
não invasivo permitir que cardiopatias congênitas críticas 

Tabela 1. Associação entre diagnósticos e cuidados de enfermagem ao recém-nascido portador de cardiopatia congênita. 
Salvador-BA, Brasil, 2017.

Diagnósticos de Enfermagem “Primários” Cuidados de Enfermagem8 “Diagnósticos de Enfermagem 
Secundários”

- Risco para diminuição do débito cardíaco11
- Monitorização de pressão 
arterial
- Monitorização de PVC

- Padrão de sono perturbado12- Risco para alteração no volume de líquidos11

- Risco para alteração na FC, PA e RC11

- Risco para alteração no volume de líquidos11 - Monitorização do débito 
urinário - Padrão de sono perturbado12

- Hipertermia12

- Risco para alteração da temperatura11
- Monitorização da temperatura 
corporal

- Risco para infecção11

- Risco para alteração na FC, PA e RC (11)

- Padrão respiratório ineficaz12

- Risco para alteração no padrão 
respiratório11

- Padrão de sono perturbado12

- Risco para alteração no padrão respiratório11 - Oximetria de pulso - Risco para infecção11

- Limpeza ineficaz de vias aéreas superiores11 - Aspiração de TOT e VAS - Risco para alteração da temperatura11

- Desobstrução ineficaz das vias aéreas12 - Manutenção do suporte 
ventilatório - Padrão de sono perturbado12

- Risco para infecção11

- Risco para prejuízo na integridade da pele11

- Cuidados com os drenos pleural 
e mediastinal
- Proteção do fio de marcapasso
- Manutenção de cateteres e 
dispositivos

- Risco para infecção11

- Risco para alteração da temperatura11

- Risco para alteração no padrão 
respiratório11

- Padrão de sono perturbado12

- Padrão de sono perturbado12
- Controle da dor

- Risco para alteração na FC, PA e RC11

- Manuseio Mínimo
- Risco para infecção11 - Controle laboratorial - Padrão de sono perturbado12
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(cardiopatias canal-dependentes, cuja apresentação clínica 
decorre do fechamento ou restrição do canal arterial)25 que 
não foram diagnosticadas no período pré-natal, possam 
ser identificadas nos primeiros dias de vida a partir da mo-
nitorização da saturação de O2 pré-ductal (mão direita) e 
pós-ductal (na mão esquerda e nos pés).24

Tal rastreamento por parte da equipe de Enfermagem, 
conhecido como “teste do coraçãozinho”23 é essencial ao se 
considerar que a oximetria de pulso permite a identificação 
da hipoxemia antes mesmo do aparecimento de cianose, 
conforme evidenciado em cardiopatias congênitas críticas.26 
Assim, é possível evitar que os sistemas corporais do neonato 
sejam afetados devido a esta condição, que está diretamente 
relacionada à ocorrência de choque, acidose, parada cardíaca 
e agravos neurológicos, podendo culminar no óbito neonatal 
antes que haja o tratamento da cardiopatia.27

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que seja realizado 
o procedimento no membro superior direito e em um dos 
membros inferiores, sendo considerada normal a saturação 
periférica maior ou igual a 95% em ambas as medidas, com 
diferença menor que 3% no valor obtido no membro superior e 
inferior em todo neonato aparentemente saudável com idade 
gestacional >34 semanas. Considera-se como resultado 
anormal a saturação menor que 95% em qualquer um dos 
membros ou a diferença igual ou maior que 3% entre as 
medidas do membro superior e inferior, sendo necessária 
a realização de ecocardiograma nas 24horas seguintes.25

Convém salientar que os valores de oximetria de pulso 
diferem de acordo com a cardiopatia apresentada. Pela 
presença ou ausência de cianose (conforme o grau de satu-
ração arterial de oxigênio),28 a cardiopatia congênita pode ser 
classificada em cianótica ou acianótica, respectivamente.29 
As acianóticas são as mais frequentes, sendo mais comuns 
a comunicação interatrial (CIA) e a comunicação interventri-
cular (CIV). Dentre as cardiopatias congênitas cianóticas, a 
Tetralogia de Fallot é considerada a mais comum.30 Frente a 
isso, nas cardiopatias acianóticas, espera-se uma saturação 
arterial normal de oxigênio (94 a 100% ao nível do mar),31 
ao passo que nas cianóticas a coloração azul-arroxeada é 
visível quando se atinge uma saturação de aproximadamente 
80-85%.28 Corroborando tal achado, um estudo28 realizado 
com crianças portadoras de cardiopatia congênita tomou 
como um dos parâmetros para classificar a presença de 
cianose com níveis de saturação arterial de hemoglobina 
sistematicamente menores que 85%. 

Ainda no que diz respeito à monitorização, o acom-
panhamento do débito urinário do RN é apontado como 
imprescindível, pois revela a existência de oligúria e permite 
o rastreamento de insuficiência renal (IR).8 A monitorização 
do débito urinário é feita por meio de sondagem vesical com 
sonda de Folley (SVF) adaptada a um sistema fechado.32

A instalação da SVF, assim como a sua manipulação, deve 
ocorrer de maneira cuidadosa por conta dos riscos associa-
dos ao procedimento. Dentre estes, destaca-se a infecção 
do trato urinário (ITU), especialmente ao se considerar que a 
criança internada na UTI está naturalmente exposta às infec-
ções por conta dos procedimentos invasivos ali executados33 
e no contexto de neonatologia este risco ainda é mais elevado 
por conta da imaturidade do sistema imunológico nesta fase 
da vida. Diante desta e de outras potenciais complicações 

como traumatismo e ruptura da uretra do bebê, cabe ao 
profissional buscar minimizar os riscos, adotando técnicas 
assépticas durante o procedimento e seguindo protocolos 
relacionados à sondagem, como escolha do cateter com 
calibre apropriado, perícia na instalação do dispositivo e 
correta fixação, pois a movimentação da sonda também pode 
causar lesões na uretra do RN. O balão de retenção deve 
ser testado e insuflado com água destilada, respeitando a 
quantidade recomendada pelo fabricante.34 

Nas situações em que há alteração na pressão intrato-
rácica, alguns RN encontram-se em uso de drenos, como 
o pleural e o mediastinal, inseridos com o objetivo de re-
mover uma coleção de líquido ou ar da cavidade pleural 
para recuperar a expansão dos pulmões e evitar as conse-
quências secundárias.35 A colocação destes dispositivos é 
de responsabilidade do profissional médico e os cuidados 
de manutenção da equipe multiprofissional, com ênfase no 
trabalho do enfermeiro. Convém pontuar que a literatura a 
respeito do tema36 alerta para o fato de que apesar de a 
drenagem ser um procedimento relativamente simples, poderá 
levar a graves complicações, caso não sejam adotados os 
cuidados adequados.

Autores8,35 alertam para o risco de sangramento no pós-
-operatório, sendo esta uma das complicações mais frequentes 
e que pode ser devida à coagulopatia ou hemostasia cirúrgica 
inadequada.32 Ademais, o sangramento relaciona-se, dentre 
outros fatores, à circulação extracorpórea (CEC) que causa 
uma série de alterações na hemostasia, devido à passagem 
do sangue pela superfície não epitelizada. Outras causas 
seriam as reações transfusionais, trombocitopenia, coagulação 
intravascular disseminada (CIVD) e a insuficiência hepática. Nas 
cardiopatias cianóticas, devido à hipóxia e hiperviscosidade, 
ocorre uma maior chance de coagulopatia do RN.32 

Quando o neonato precisa passar pelo procedimento de 
cirurgia cardíaca com consequente necessidade de colocação 
de dreno, os cuidados com este dispositivo se referem à 
manutenção da permeabilidade, que deve ser preservada 
por meio da aspiração contínua e efetiva, além da medição 
e registro do volume de drenagem, que deve ocorrer a cada 
6 horas, e no caso de intercorrências como sangramento 
intenso, o espaço de tempo pode ser reduzido para metade, 
conforme avaliação dos profissionais envolvidos na assis-
tência5 e conforme o protocolo institucional estabelecido.

Quanto aos cuidados assépticos com o dreno e curativo 
do local de incisão, destaca-se a importância da assistên-
cia direta do enfermeiro. É imprescindível, para todos os 
procedimentos de saúde, a higienização das mãos antes 
e após qualquer contato com secreções, com materiais e 
equipamentos de assistência ventilatória ou realização de 
procedimentos nas vias respiratórias. Também é necessário 
utilizar sempre luvas de procedimento para manipular o sis-
tema de drenagem torácica.  O curativo do local da inserção 
do dreno deve ser feito diariamente ou sempre que estiver 
úmido e/ou sujo, anotando a data da troca do mesmo. Deve 
ser utilizado soro fisiológico estéril, solução antisséptica, gaze 
estéril e instrumentais necessários para realizar técnica assép-
tica. Em relação ao frasco de drenagem, não é necessária a 
troca do sistema, exceto quando esteja obstruído. O sistema 
é de uso único, devendo ser descartado após a retirada. O 
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volume de soro fisiológico mantido no selo d’água deve ser 
trocado diariamente, utilizando técnica asséptica.37 

Destaca-se que no caso dos neonatos os cuidados com o 
dreno e local de incisão devem ser realizados com o máximo 
de perícia, dada a fragilidade orgânica da criança internada 
na UTIN, a incapacidade de seu organismo de combater 
infecções que podem advir deste tipo de procedimento e a 
massa corporal reduzida deste indivíduo quando comparado 
a uma criança maior, o que torna necessário cautela e toque 
delicado durante os procedimentos realizados.38

Atraiu a atenção o fato de um dos estudos35 destacar 
como uma das atribuições do enfermeiro a retirada dos 
drenos do neonato. Convém salientar que tal competência é 
amparada legalmente pelo Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) a partir do Parecer nº 001/2016, o qual conclui pela 
habilitação do enfermeiro para realização de tal procedimento, 
desde que esteja técnica e cientificamente preparado e após 
prescrição médica.4 

Importa destacar que se trata de um procedimento que 
oferece risco de morte ao RN devido à possibilidade de 
sangramento, com rápida evolução para choque hipovolêmico 
(devido à discreta volemia do neonato), conforme destacado 
em alguns estudos5,35 Além do sangramento relacionado à 
retirada do dreno, outras causas são apontadas na literatura 
como risco para hipovolemia em neonatos com cardiopatia 
congênita, como é o caso de hipotermia e procedimen-
tos cirúrgicos nos quais houve circulação extracorpórea, 
conforme demonstrado por um estudo,8 sendo destacado 
como cuidado específico a ser empreendido pela equipe 
de Enfermagem a monitorização de sinais vitais (PAS, PAD, 
PAM e temperatura corporal). Assim, considerando-se as 
peculiaridades fisiológicas do RN, os riscos do procedimento 
e o caráter multiprofissional da equipe de saúde, convém 
que o procedimento de retirada do dreno seja executado 
conjuntamente por enfermeiros e médicos, seguindo as 
recomendações da literatura.35

Em relação aos cuidados voltados ao aparelho respirató-
rio, destaca-se a manutenção do suporte de O2 por ventilador 
mecânico com aspiração do TOT e das VAS do RN. Esta 
assistência requer habilidade e perícia, considerando-se 
os riscos de atelectasia e alteração na relação ventilação/
perfusão com queda da complacência e da oxigenação, 
conforme evidenciado na literatura acerca desta temática.8

Em um estudo longitudinal do tipo antes e depois,39 rea-
lizado em uma UTIN de uma instituição pública de referência 
de Fortaleza, identificou-se que a maioria dos RN submetidos 
ao procedimento de aspiração do TOT/VAS realizado pelos 
enfermeiros apresentou alterações importantes na FR, FC, 
pulso e saturação de oxigênio (SpO2), sendo que esta última 
demonstrou ser o parâmetro mais estável para tal procedimen-
to. Apesar da SpO2 não ter sofrido oscilações significativas, 
estes autores recomendam atenção aos seus níveis durante o 
procedimento, não permitindo que o RN mantenha momentos 
demorados de hipóxia, dado o risco de acidose metabólica e 
óbito.22 Ademais, também alertam para a necessidade de o 
enfermeiro ter habilidade técnica ao executar o procedimento, 
visto que é uma prática estressante e dolorosa para o RN,39 
sendo a dor responsável por desencadear além do estresse, 
uma intensa resposta metabólica a partir da liberação de 

agentes endógenos, com consequente gasto energético e 
prejuízos na homeostasia corpórea do RN.40

No que concerne ao cateter venoso central, além de 
ser habilitado para a realização do procedimento à beira do 
leito,41 é competência do enfermeiro os cuidados de manu-
tenção para evitar a infecção8 e outros riscos anteriormente 
discutidos, como febre, aumento da atividade metabólica 
basal do neonato,21 hipóxia, acidose metabólica e óbito.22  

Quanto às recomendações para o curativo do cateter 
venoso central, autores42 referem o uso de técnica asséptica 
e escolha do material de acordo ao peso do RN, em função 
da fragilidade da pele. Ademais, destaca-se que diferentes 
soluções podem ser utilizadas, conforme protocolo de cada 
instituição. Assim, foi aventado em um estudo desenvolvido 
em uma UTIN de um hospital privado de São Paulo42 que o 
curativo pode ser realizado utilizando-se solução de clorexidi-
ne degermante, solução fisiológica 0,9% e solução alcoólica, 
de acordo com indicação eletiva conforme descrito no pro-
tocolo institucional. Para fixação, utiliza-se um adesivo com 
técnica de sutura; em seguida, este é ocluído com película 
transparente que consiste em uma membrana semipermeável 
que além de proteger a entrada de microrganismos, possibilita 
visualizar o aspecto do local da inserção do acesso. A troca 
é realizada quando a película perde sua aderência ou com 
intervalo de no máximo sete dias.42

Além do curativo do cateter venoso central, destaca-se a 
importância de proteger o fio de marca-passo por conta do 
risco de arritmias ou bloqueio atrioventricular por edema do 
músculo cardíaco. Este dispositivo pode constituir uma via 
de infecção, pois cria uma ligação entre o meio externo e o 
interior da cavidade torácica através do fio do marca-passo, 
necessitando assim da proteção do mesmo. Dentre os cui-
dados de Enfermagem, vale citar também a troca diária do 
curativo oclusivo sobre a incisão do implante, utilizando soro 
fisiológico 0,9%, clorexidina alcoólica, gaze e esparadrapo 
hipoalérgico.8,43,44 Convém destacar que cada instituição, de 
acordo com as recomendações ofertadas pela Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e dadas as es-
pecificidades das crianças atendidas, pode estabelecer seu 
próprio protocolo para a realização do curativo, devendo tais 
recomendações ser consideradas durante o procedimento 
no neonato submetido à cirurgia cardíaca.

Outro cuidado emergido neste levantamento foi o con-
trole de exames laboratoriais para prevenção/rastreamento 
de distúrbios eletrolíticos, metabólicos e ventilatórios.8 Para 
identificar riscos destes distúrbios, faz parte dos cuidados 
de Enfermagem ter o controle de exames laboratoriais, tendo 
sido tal aspecto um dos resultados emergidos em um estudo45 
realizado com o objetivo de compreender a experiência de 
enfermeiras que atuam em uma UTIN, o qual demonstrou que 
estas reconhecem como sua atribuição no trabalho neste setor 
desde o encaminhamento até a coleta e resultados de exames.

Recomenda-se o mínimo manuseio do RN, pois o paciente 
encontra-se em um momento de adaptação à nova dinâmica 
cardiorrespiratória e com o maior consumo de oxigênio pelo 
miocárdio, levando-o a uma instabilidade hemodinâmica e por 
haver também o risco de infecção, devido à região esternal 
aberta5,8 nos casos em que o neonato foi exposto ao procedi-
mento de cirurgia cardíaca e o esterno necessita permanecer 
aberto para evitar o óbito pela compressão do coração.8 Neste 
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contexto, destaca-se como assistência de Enfermagem além 
do manuseio mínimo e a monitorização contínua, a proteção 
da incisão cirúrgica com curativo plástico.8

Diante da realidade do RN internado na UTI durante 
assistência prestada, devido ao estresse provocado pela 
manipulação e manuseio, é provável que ocorra aumento 
da demanda metabólica e maior consumo de oxigênio. Os 
neonatos que sofrem excesso de manuseio apresentam 
respostas fisiológicas e comportamentais adversas. Dentre 
as fisiológicas destacam-se a hipossaturação e taquicardia; 
já as comportamentais relacionam-se ao arqueamento 
das sobrancelhas, respostas faciais e aumento do tônus 
muscular, gerando desconforto, desorganização e dor frente 
aos procedimentos. A equipe pode tomar como medida 
para minimizar os manuseios de rotina ao RN internado na 
UTIN estratégias como agrupar cuidados, proporcionando 
uma assistência individualizada, humanizada e eficiente, 
assim como também transitar e manipular cuidadosa-
mente os equipamentos da UTI, a fim de manter a esta-
bilidade clínica, melhora na sobrevida e desenvolvimento 
neurocomportamental.46

Cabe também ao enfermeiro incluir a avaliação, tratamen-
to e controle da dor do RN, que são de extrema importância, 
pois é preciso compreender as necessidades e aliviar o 
sofrimento.8 A avaliação da dor pode ser realizada a partir 
de respostas comportamentais e fisiológicas que funcionam 
como indicadores válidos, passíveis de serem inferidos por 
um observador.47 Devido à incapacidade de o neonato ver-
balizar a dor, diversas escalas podem ser utilizadas, sendo 
apontadas como as mais estudadas o Sistema de Codificação 
da Atividade Facial (SCAFN), a Escala de Avaliação de Dor 
(NIPS) e o Perfil de Dor do Prematuro (PIPP).48 Assim, estas 
três escalas aparecem como as que estão entre as mais 
utilizadas em um estudo acerca desta temática,49 havendo 
destaque para a escala NIPS,50-52 que é baseada em parâ-
metros como expressão facial, choro, respiração, movimento 
de braços e pernas e alerta.47

Por estar diretamente envolvida no cuidado ao neonato, 
a Enfermagem precisa saber reconhecer os sinais de dor 
e aplicar as escalas disponíveis, de forma a identificar o 
problema e adotar a melhor medida de alívio deste sinto-
ma, considerando-se que existe uma grande variedade 
de medidas para minorar este problema. Neste contex-
to, um estudo53 realizado em uma UTIN de referência de 
Fortaleza revelou que os profissionais de enfermagem 
utilizavam como medidas de alívio da dor chupeta de gaze 
com glicose, acalento, pacotinho, sucção não nutritiva, 
chupeta de gaze com leite materno e analgésicos. Este 
estudo demonstrou um efeito benéfico da glicose para o 
neonato e que implementar estas estratégias em conjunto, 
antes dos procedimentos dolorosos, proporciona alívio e 
tranquilidade para o bebê.

Além disso, destaca-se a necessidade de inclusão dos 
pais no cuidado ao RN, pois a união da tecnologia e do 
cuidado humanizado é capaz de transformar um lugar de 
dor e sofrimento num ambiente de esperança. Compreen-
der as condições deste RN e dos pais não é suficiente, é 
preciso buscar a superação das adversidades decorrentes 
do processo de doença e hospitalização.54

A permanência dos pais em tempo integral no ambiente 
hospitalar, sua participação no cuidado e a natureza das 
relações entre bebês, pais e profissionais têm desencadeado 
novas formas de organização da assistência ao RN hospi-
talizado. Assim, torna-se necessário dirigir o olhar para a 
família como objeto de cuidado, num processo de relações 
e intervenções para além da assistência clínica.54

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Findado este estudo, ressalta-se que o RN internado 

numa UTI se torna exposto a diversos problemas, uma vez 
que este ambiente é caracterizado como hostil, com excesso 
de luminosidade, manipulação constante, ruídos, além de 
o neonato ser submetido a procedimentos invasivos que 
provocam dor, desconforto físico e mental. Diante disso, é 
necessário que os enfermeiros tenham competência técnica 
e científica, no sentido de avaliar o neonato e traçar diagnós-
ticos e cuidados, com a finalidade de resolver problemas e 
prevenir a ocorrência de agravos.

No que diz respeito aos diagnósticos, este levantamento 
apontou tanto potenciais como reais. Como reais, emergiram 
hipertermia, limpeza ineficaz de VAS, desobstrução ineficaz 
das vias aéreas e padrão de sono perturbado. Os potenciais 
se referiram ao risco de diminuição do débito cardíaco; al-
teração no volume de líquidos; alteração na FC, PA e RC; 
alteração da temperatura; alteração no padrão respiratório; 
infecção; e prejuízo na integridade da pele.

Em se tratando dos cuidados direcionados aos diag-
nósticos supracitados, foram apontadas ações relativas à 
monitorização do neonato e ao cuidado direto. Dentre as 
primeiras, destacaram-se a monitorização da TA, PVC, débito 
urinário, temperatura corporal, oximetria de pulso e controle 
laboratorial. Quanto ao cuidado direto, foram citadas as 
seguintes ações: aspiração de TOT e VAS; manipulação dos 
drenos pleural e mediastinal; proteção do fio de marca-passo; 
manutenção de cateteres e dispositivos; avaliação e controle 
da dor. Além disso, foi enfatizada a necessidade e importância 
do mínimo manuseio do paciente RN. 

Diante da complexidade dos diagnósticos e cuidados 
identificados, ressalta-se que o enfermeiro deve estar atento 
às anormalidades presentes no neonato, tendo em vista que 
a avaliação precoce dos achados de cardiopatia congênita 
é a chave para um bom prognóstico. Assim, o profissional 
deve fundamentar sua prática em argumentos cientificamente 
sustentados, garantindo que a assistência prestada ao RN 
seja otimizada, diminuindo e prevenindo possíveis com-
plicações decorrentes da própria terapia ou do manuseio 
desses durante os cuidados de enfermagem. Além dos 
cuidados ao paciente, destaca-se, ainda, a importância da 
participação do profissional no acolhimento aos pais, pois 
essa ação promove vínculo, minimiza a ansiedade e melhora 
o prognóstico do RN.

Convém sublinhar que na busca de materiais para este 
levantamento foi identificada escassez literária acerca da 
temática proposta, o que se constituiu como uma limitação, 
uma vez que os artigos encontrados eram muito antigos. 
Assim, destaca-se a importância de enfermeiros investi-
garem mais amplamente os cuidados ao RN portador de 
cardiopatia congênita, considerando-se a baixa produção 
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por parte de enfermeiros e a relevância deste problema 
na primeira infância.

Frente ao exposto, sugere-se que sejam explorados, 
em estudos posteriores, os aspectos biopsicossociais da 
família quando da revelação do diagnóstico de cardiopatia 
congênita do RN, bem como as formas de cuidado em-
preendidas pelos enfermeiros neste momento. Sugerimos 
também a realização de coortes que acompanhem o indiví-
duo desde o período neonatal até a fase adulta, revelando 

a resolutividade dos tratamentos recebidos, bem como 
os agravos decorrentes desta patologia no decorrer dos 
anos pós-cirurgia.
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MIOCARDIOPATIA NÃO COMPACTADA: UM RELATO 
DE CASO NA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE

NONCOMPACTION CARDIOMYOPATHY: A CASE REPORT IN THE PRESIDENTE 
PRUDENTE REGION

RESUMO
A miocardiopatia não compactada (MNC) é uma cardiopatia rara e congênita. Sua 

origem, possivelmente, ocorre durante o desenvolvimento embrionário, devido às alterações 
genéticas, cursando com insuficiência cardíaca, arritmia, precordialgia e tromboembo-
lismo venoso. Nesse estudo, descreve-se o caso de uma mulher de 34 anos de idade, 
diagnosticada com MNC e em acompanhamento em hospital terciário, no oeste do interior 
paulista, junto ao departamento de Cardiologia. Inicialmente, a paciente apresentou 
sintomas arrítmicos associados à precordialgia, refratários ao tratamento antiarrítmico. 
O quadro progrediu, havendo dispneia e sudorese. Diante disso, iniciou-se investigação 
aprofundada, cogitando-se MNC. Objetivou-se demonstrar o quadro clínico inicial, a 
progressão da sintomatologia e a eficácia do seguimento realizado pelos profissionais 
que a assistem.

Descritores: Miocardiopatia congestiva; Cardiopatia; Miocardiopatia dilatada.  

ABSTRACT
Noncompaction cardiomyopathy (NCC) is a rare congenital heart disease possibly 

originating during embryonic development due to genetic changes, and resulting in heart 
failure, arrhythmia, precordialgia and venous thromboembolism. This study describes 
the case of a 34-year-old woman, diagnosed with NCC in follow-up with the Cardiology 
Department at a tertiary hospital in the west of the state of São Paulo. Initially, the patient 
presented arrhythmic symptoms associated with precordialgia, refractory to antiarrhythmic 
treatment; the symptoms progressed, with dyspnea and excessive sweating. Therefore, an 
in-depth investigation was initiated, considering NCC. The objective was to demonstrate 
the initial clinical symptoms, progression of the symptomatology, and the effectiveness of 
the follow-up performed by the attending professionals.

Keywords: Congestive cardiomyopathy; Cardiopathy; Dilated cardiomyopathy.

INTRODUÇÃO
A miocardiopatia não compactada (MNC) é uma doença 

rara com incidência de 0,014 a 1,3% na população. Sua forma 
isolada foi primeiramente relatada na população pediátrica ou 
em conjunto com cardiopatia congênita, contudo pode ocorrer 
isoladamente em adultos, como descreveu, pioneiramente, 
Chins e cols. em 1990.1,2 Acredita-se que sua origem ocorra 
durante o desenvolvimento embrionário do miocárdio, apro-
ximadamente entre a 5ª e a 8ª semanas de vida intrauterina, 
quando a provável sobrecarga de pressão ou isquemia mio-
cárdica culminam na regressão dos sinusoides embrionários, 
determinando trabeculações miocárdicas proeminentes com 
recessos intertrabeculares profundos e espessamento do 
miocárdio em duas camadas distintas (compactado e não com-
pactado). Diferentes genes têm sido relacionados ao caráter 
genético ou familiar da MNC, como mutações no gene G4.5, 
mutações P121L, CYPHER/ZASP, E101K e no cromossomo 

11p15.3 A MNC apresenta manifestações clínicas variáveis, 
podendo haver pacientes assintomáticos, com tromboembo-
lismo, arritmias ou sintomatologia de insuficiência cardíaca. 
Contudo, a maior parte dos pacientes com MNC apresenta 
sintomas de falência ventricular com o decorrer do tempo.3,4

O presente estudo descreve um caso de MNC em se-
guimento no departamento de Cardiologia de determinado 
hospital terciário em Presidente Prudente, interior de São 
Paulo. Realizou-se análise do prontuário da paciente, sendo 
coletadas informações pertinentes à discussão do seu caso 
com o objetivo de demonstrar o quadro clínico e diagnóstico 
da doença, bem como o tratamento e prognóstico da pa-
ciente, evidenciando a eficácia das condutas estabelecidas. 

RELATO DE CASO
Trata-se de paciente feminina com 34 anos de idade e 

que, há aproximadamente 10 anos, apresentou episódios 
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repetidos de taquicardia associada à precordialgia, recebendo 
diagnóstico de arritmia e sendo tratada com amiodarona. 
Há nove anos, engravidou e com 16 semanas de gestação 
apresentou taquicardia associada à pré-síncope, com exame 
físico dentro dos padrões de normalidade. Nesse período 
não estava utilizando o antiarrítmico. Admitida no serviço de 
pronto-atendimento da Ginecologia e Obstetrícia, foi internada 
e avaliada pela Cardiologia, recebendo alta hospitalar após 
poucos dias com prescrição de metoprolol 25 mg. 

Em consulta de rotina, após o parto, a paciente queixou-se 
de precordialgia que persistia por 18 meses, pré-síncope, 
dispneia e sudorese; ao exame físico, não foram observadas 
anormalidades. Nesse momento, suspeitou-se de MNC, 
sendo solicitado ecodopplercardiograma, cuja conclusão foi a 
seguinte: função contrátil do ventrículo esquerdo preservada 
e insuficiências mitral e aórtica de grau discreto. Nos meses 
seguintes, em consulta para reavaliação, a paciente voltou a 
queixar-se de dor torácica associada à dispneia. Então, pres-
creveu-se bisoprolol 5 mg, mantendo-se amiodarona 200 mg; 
ainda, foi encaminhada para a realização de ressonância 
magnética cardíaca, a fim de confirmar MNC e afastar possível 
displasia do ventrículo direito. Seis meses depois, afastou-se 
a hipótese de displasia de ventrículo direito e confirmou-se 
a existência de MNC.

Diante do diagnóstico de MNC, a paciente iniciou acom-
panhamento através de exames de imagem (ecocardiograma 
e sistema Holter de 24 horas anualmente, associados à resso-
nância magnética cardíaca (RMC) periódicas) e da seguinte 
terapia farmacológica: betabloqueador (carvedilol 6,25 mg, 
em substituição ao bisoprolol por persistência da sintomatolo-
gia), inibidor da enzima de conversão do angiotensina (IECA) 
(enalapril 10 mg) e cumarínico (varfarina 5 mg), utilizados dia-
riamente. Suspendeu-se o antiarrítmico (amiodarona 200 mg), 
por anormalidades na função tireoideana. De acordo com o 
ecocardiograma, houve progressão da doença com piora da 
fração de ejeção, discreta disfunção contrátil do ventrículo 
esquerdo associada à hipertensão arterial pulmonar de grau 
discreto e insuficiência valvar tricúspide, além das insuficiên-
cias mitral e aórtica pré-existentes. Contudo, no último exame 
realizado, não se observou hipertensão pulmonar e houve 
discreta melhora da fração de ejeção (FE=48%). A ressonância 
magnética cardíaca mais recente apresentou dilatação discreta 
do ventrículo esquerdo, função sistólica biventricular preservada, 
aumento da trabeculação miocárdica do ventrículo esquerdo, 
predominantemente lateral basal e difuso médio-apical.

DISCUSSÃO
A MNC é uma alteração genética heterogênea rara, 

podendo acometer todas as faixas etárias de ambos os 
sexos. Os critérios diagnósticos ecocardiográficos geral-
mente utilizados baseiam-se no estudo de Jenni e cols.5 e 
Frischknecht e cols.6 O prognóstico é definido a partir da 
presença de complicações, ou seja, insuficiência cardíaca, 
tromboembolismo e arritmias. Ritter e cols.7 observaram 
morte súbita ou transplante cardíaco em 60% dos pacientes 
ao longo de seis anos após o diagnóstico. Entretanto, es-
tudos mais atuais, realizados durante um período médio de 
46 meses em centro especializado, demonstraram melhor 
prognóstico, com apenas uma morte em uma coorte de 45 
pacientes com MNC.8

A precordialgia e a dispneia, apresentadas como fatores 
diagnóstico neste caso, podem persistir em 26% e 79% dos 
casos diagnosticados, respectivamente, em consonância com 
estudos publicados7,9 mantendo-se na mesma intensidade, 
apresentando piora ou melhora do quadro com o tratamento 
utilizado, caracterizando, em relação à dispneia, variação na clas-
sificação de NYHA nos portadores de insuficiência cardíaca.10

Os pacientes podem apresentar quadro clínico variado, 
incluindo insuficiência cardíaca em 35% dos casos, dos 
quais 70% foram classificados como classe I ou II de NYHA, 
disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, tromboembolismo, 
fibrilação auricular em 25%, infarto agudo do miocárdio em 
20%, arritmias em 10% e morte súbita.4,11,12 A paciente em 
questão apresentou arritmia, pré-síncope, dispneia e sudorese 
refratárias ao tratamento.

O ecocardiograma transtorácico é em um excelente mé-
todo de diagnóstico para avaliação da anatomia e função do 
ventrículo esquerdo e permite observar os recessos intertra-
beculares da MNC, bem como o fluxo sanguíneo direcionado 
a eles.11 Se for inconclusivo, pode ser feito o ecocadiograma 
transesofágico.12 A paciente apresenta trabeculações na pa-
rede miocárdica em regiões de ápice e nas paredes laterais,13 
além de anormalidades das válvulas cardíacas, insuficiência 
mitral e aórtica, da mesma forma que descrevem a literatura 
e os critérios de Jenni.4,11,12

Estudo realizado por Kohli e cols. evidenciou que gran-
de parte dos pacientes com insuficiência cardíaca sistólica 
preenche os critérios utilizados para MNC.14 Para evitar diag-
nósticos errôneos de MNC, a confirmação diagnóstica com 
RMC tem sido recomendada, principalmente quando houver 
relação de não-compactação e compactação menor que 
2 e não visualização do ápice cardíaco.15,16 No estudo de 
Costa et al,10 a RMC foi utilizada em casos com ecocardiograma 
inconclusivo com a única finalidade de confirmar o diagnóstico. 
Angiografia do ventrículo esquerdo, tomografia e cintilografia 
também podem ser utilizados para confirmar diagnóstico.11 
A paciente do estudo recebeu confirmação diagnóstica através 
da RMC, permintindo início do tratamento completo, como em 
45% dos casos abordados em determinado estudo.4

O tratamento é sintomático, direcionado às manifestações 
mais frequentes da doença, como insuficiência cardíaca, anti-
coagulação profilática e avaliação de risco pró-arrítmico. Além 
disso, o acompanhamento da MNC deve ser feito anualmente 
com eletrocardiograma e Holter de 24 horas, em casos de arrit-
mia.4 Em relação ao prognóstico, é sabidamente determinado 
pelo grau das manifestações clínicas, ou seja, arritmias, grau e 
evolução da insuficiência cardíaca e eventos tromboembólicos.15

A anticoagulação profilática é realizada com a finalidade 
de evitar complicações tromboembólicas. Alguns autores 
recomendam anticoagulação para todos os pacientes com 
MNC, independente da fração de ejeção.15 Contudo, o ris-
co de tromboembolismo não é tão significativo quanto se 
imaginava, sendo 4% em seguimento de 46 meses. Assim, 
há uma tendência a utilizar a anticoagulação para pacientes 
com fração de ejeção inferior a 40%. Na paciente vigente, 
optou-se por utilizar cumarínico no início do tratamento, e, 
diante da disfunção tireoidiana apresentada após uso prolon-
gado da amiodarona, suspendeu-se o medicamento. Ainda, 
preconiza-se a associação de IECAs aos betabloqueadores 
para tratamento da insuficiência cardíaca.17
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CONCLUSÃO
A MNC apresenta detecção delicada, sendo passível 

de diagnóstico tardio ou errôneo. O melhor conhecimento 
acerca da doença, o estabelecimento de critérios diag-
nósticos e forma de manejo têm sido decisivos para 
o diagnóstico precoce e prognóstico positivo. Como 
demonstrado no caso descrito, a associação entre o 
quadro clínico, o ecocardiograma e a ressonância mag-
nética cardíaca são suficientes para realizar diagnóstico 

adequado. O tratamento, por sua vez, baseia-se na 
associação entre betabloqueador, IECA, antiarrítmico 
e avaliações anuais. 
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RELATO DE CASO SOBRE COMUNICAÇÃO 
INTERVENTRICULAR PÓS-INFARTO 

AGUDO DO MIOCÁRDIO

CASE REPORT ON ACUTE POSTINFARCTION MYOCARDIAL 
INTERVENTRICULAR SEPTAL RUPTURE

RESUMO
O presente artigo relata dois casos de pacientes, os quais foram admitidos na emer-

gência do Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC) com dor tipicamente anginosa, 
caracterizada como dor retroesternal em aperto, com irradiação para a face medial do 
braço esquerdo e relacionada ao esforço, com melhora no repouso. No exame físico, 
apresentavam taquicardia e sudorese. O eletrocardiograma evidenciou sinais de isquemia 
miocárdica em ambos os pacientes. Após as medidas iniciais serem tomadas, um dos 
pacientes foi submetido à terapia trombolítica e o outro à angioplastia para implantação 
de stent. Mais tarde, foi identificada a comunicação interventricular (CIV), seguido da 
necessidade de correção cirúrgica da mesma. Ambos os pacientes evoluíram bem, apesar 
da alta taxa de mortalidade desta condição.

Descritores: Infarto do miocárdio; Comunicação interventricular; Cirurgia cardíaca; 
Cirurgia torácica. 

ABSTRACT
This paper reports two cases of patients who were admitted to the emergency room of 

the Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC) with typically anginal pain, characterized by 
tight retrosternal pain radiating to the inside left arm, related to stress and improving with rest. 
Physical examination showed tachycardia and excessive sweating. Electrocardiogram showed 
signs of myocardial ischemia in both patients. After the initial measures were taken, one of 
the patients received thrombolytic therapy, and the other angioplasty for stent implantation. 
Later, interventricular septum rupture (IVSR) was identified, followed by the need for surgery 
to correct it. Both patients recovered well, despite the high mortality rate of this condition.

Keywords: Myocardial infarction; Heart septal defects ventricular; Cardiac surgery; Thoracic 
surgery.

INTRODUÇÃO
A comunicação interventricular (CIV) é uma complicação 

mecânica do infarto agudo do miocárdio (IAM) que consiste 
na ruptura do septo interventricular e, na maioria das vezes, 
está associada à instabilidade hemodinâmica, o que justifica 
sua alta mortalidade.1

A CIV quando ocorre após um IAM é considerada rara, 
com incidência entre 0,20 a 0,34% dos casos de infarto. Ape-
sar de o tratamento de escolha ser cirúrgico, o procedimento 
ainda apresenta altas taxas de mortalidade, que variam em 
torno de 20 a 87%, enquanto a condição não tratada apresenta 
taxas ainda maiores, acima de 90%.2

Porém, um diagnóstico precoce e tratamento adequado 
com terapia de reperfusão ou mesmo intervenção cirúrgica au-
mentam as chances de recuperação e diminuem mortalidade.3

Os fatores de risco relacionados à CIV pós-IAM, são 
idade avançada, sexo feminino, não tabagistas e indivíduo 

em terapia trombolítica. Além desses, há outras situações 
também envolvidas como hipertensão arterial sistêmica e 
infartos de ventrículo direito e de parede anterior extensa.2

O mecanismo de desenvolvimento da CIV inicialmente 
está relacionado com uma isquemia decorrente do IAM e, 
após uma evolução de três a cinco dias, há um infiltrado 
neutrofílico na zona necrótica causando liberação de enzimas 
líticas e apoptose celular desintegrando o miocárdio necró-
tico, tendo como consequência a ruptura da parede septal. 
Com a comunicação septal, haverá passagem de sangue 
do ventrículo esquerdo (VE) para o ventrículo direito (VD) 
causando uma sobrecarga e hipertensão pulmonar. Haverá 
também uma redução considerável da função sistólica do 
ventrículo esquerdo e consequente vasoconstrição periférica 
compensatória – choque cardiogênico.2

Em indivíduos com suspeita de comunicação interventri-
cular o achado clínico de maior relevância é a deterioração 
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hemodinâmica e surgimento de um novo sopro cardíaco 
(sopro holossistólico no rebordo esternal esquerdo). Outros 
sintomas estão relacionados como dor precordial, dispneia 
e aqueles associados ao choque cardiogênico. Podem estar 
presentes a hiperfonese de B2, surgimento de frêmito, B3 e 
edema pulmonar. O tempo médio de surgimento dos sintomas 
do IAM até a ruptura é de aproximadamente 24 horas ou 
menos em pacientes que estão em tratamento trombolítico.4

Para diagnóstico da CIV, a ecocardiografia doppler colorida 
tem sensibilidade e especificidade de 100%, sendo o exame de 
escolha, porém, para pacientes graves em ventilação mecânica 
é necessário método transesofágico, sendo possível definir 
o tamanho e o sítio em que ocorreu a ruptura, a função ven-
tricular direta e esquerda, além de estimar a pressão sistólica 
ventricular direita e o shunt esquerda para direita. Outro exame 
útil no diagnóstico é a ventriculografia esquerda.2

O tratamento de escolha para CIV é o procedimento 
cirúrgico, realizado através de um implante de prótese 
autoexpansível tipo muscular sendo guiado por ecocardio-
grama transtorácico e angiografia.3

Em virtude do aumento da prevalência da hipertensão 
arterial sistêmica, e considerando esse como o principal 
fator de risco para IAM, o raro desfecho com CIV quando 
suspeitado precocemente pode otimizar a terapêutica trom-
bolítica e/ou cirúrgica, reduzindo as altas taxas de mortalidade 
associadas a essa condição.

RELATO DE CASO
No presente trabalho foram analisados dois casos refe-

rentes à CIV pós-IAM que foram admitidos na emergência 
do Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC) de São 
José do Rio Preto.

Caso 1
Paciente, masculino, 83 anos, admitido em 01 de outubro 

de 2015, encaminhado a partir de outro serviço de saúde com 
quadro de dor torácica retroesternal com irradiação para ombro 
esquerdo, durando cerca de 10 minutos e melhora ao repouso, 
iniciada há 16 horas. Antecedentes pessoais com história fami-
liar positiva de doença coronária, diabetes mellitus, hipertensão 
arterial sistêmica. O eletrocardiograma inicial apresentava um 
infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento de ST em parede ântero-septal (Figura 1). 

Diante do diagnóstico inicial de IAM, foi realizado o tra-
tamento com trombolítico resultando em melhora clínica 
e eletrocardiográfica com um ritmo sinusal, frequência de 
78 bpm, sem alteração de repolarização (Figura 2). Apesar 
da melhora clínica inicial no primeiro serviço, o quadro clíni-
co deteriorou-se evoluindo com queda da pressão arterial, 
sudorese fria e taquicardia sugerindo choque cardiogênico, 
sendo então encaminhado ao IMC.

No exame físico apresentava pressão arterial de 
96x61 mmHg, regular estado geral, acordado, orientado, eupneico, 
murmúrios vesiculares presentes bilateralmente sem ruídos 
adventícios, bulhas rítmicas normofonéticas com sopro sistólico 
em foco mitral, abdome plano, flácido, sem visceromegalias, 
membros superiores e inferiores sem alterações.

Exames laboratoriais: hemoglobina: 12,2g/dL; hemató-
crito: 36,5g/dL; leucometria: 11.770 com desvio à esquerda; 
plaquetas: 248 mil/mm³; Glicose: 149mg/dL; sódio, potássio, 

cálcio ionizável, magnésio, creatinina e ureia sem alterações; 
CK: 1.262U/L, CKMB: 199U/L; proteína C reativa: 2,65mg/dL; 
troponina T: 9.682pg/ml; BNP: 443pg/ml. Radiografia de tórax 
apresentava pulmões hipoexpandidos, lesões intersticiais 
nas bases pulmonares, cúpulas e seios costofrênicos livres 
e área cardíaca dentro dos limites da normalidade.

No relatório de cateterismo cardíaco, realizado no 
mesmo dia, há evidências de sub-oclusão na porção 
proximal da artéria descendente anterior e outra grave 
obstrução na sua porção média. Obstrução moderada na 
porção média da artéria circunflexa esquerda. Coronária 
direita com áreas de displasia e ateromatose difusa, porém 
sem obstruções significativas. Déficit sistólico global de 
VE para VD através de CIV na porção muscular do septo 
interventricular próximo ao ápice cardíaco com diâmetro 
de aproximadamente 6 mm.

Foi realizado, também, uma ecocardiografia com doppler 
que constatou a presença de CIV em região apical do sep-
to interventricular (5mm) shunt esquerdo-direito. Diante do 
quadro de CIV, o paciente foi submetido à cirurgia cardíaca 
no dia seguinte para correção da lesão com implantação 
de patch bovino.

Na ecocardiografia do segundo dia pós-operató-
rio, ficou evidenciado a presença de shunt residual pelo 
patch (D=2mm), porém, sem repercussões hemodinâmicas. 
Durante a recuperação, o paciente apresentou quadro de 
mediastinite por Candida sp sendo tratado com micafungina 
sódica. Posteriormente, surgiu um novo quadro infeccioso 
com hemocultura positiva para Pseudomonas e o antimicro-
biano de escolha foi o meronem. Com a melhora do quadro 
infeccioso o paciente recebeu alta após 58 dias da admissão.

Figura 1. ECG na admissão.

Figura 2. ECG pós-trombólise.
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Caso 2
Paciente, feminino, 72 anos, foi admitida em 11 de feve-

reiro de 2016, com queixa de dor torácica e dispneia, história 
de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus.

O ECG evidenciou ritmo sinusal, bloqueio de ramo direito, 
alteração de repolarização de V1 a V6 sugestiva de isquemia 
associada a infradesnivelamento de ST, principalmente de 
V5, D1 e AVL e supra em AVR (Figura 3).

Exames laboratoriais: hemoglobina 13,40g/dl; hematócrito 
40,7%; leucometria 6.220/mm3 (diferencial sem alteração); 
plaquetas 179 mil/mm³; cálcio ionizável 1,24mol/L; sódio 
135mEq/L; potássio 4,0mEq/L; magnésio 2,0mEq/L; ureia 
40mg/dl; creatinina 0,94mg/dL; glicose 112mg/dL.

Após detectado o IAM, a paciente foi submetida a 
cateterismo cardíaco diagnosticando a obstrução da 
parede septal, seguido de angioplastia com implanta-
ção de stent em artéria descendente anterior. A paciente 
foi encaminhada à unidade de terapia intensiva para 
avaliação condições clínicas e eletrocardiográficas pós-
-procedimento (Figura 4).

Na unidade de terapia intensiva, encontrava-se em bom 
estado geral, corada, hidratada, eupneica, orientada no 
tempo e espaço, comunicativa, estável clinica e hemodina-
micamente, em uso de cateter de oxigênio. Nos dias após 
o procedimento apresentou boa evolução com diurese pre-
sente e espontânea, dieta via oral aceita, escala de coma 
de Glasgow 15, ausência de sinais flogísticos. No terceiro 
dia de internação recebeu alta para a enfermaria devido à 
ótima evolução clínica.

No quarto dia pós-operatório, a paciente foi readmitida 
em UTI com queixa de síncope, frequência cardíaca de 

20 bpm, evoluindo com rebaixamento do nível de cons-
ciência que indicou intubação orotraqueal, administra-
ção de noradrenalina e marca-passo provisório. Evoluiu 
com hipotensão, taquicardia, dispneia, não responsiva 
a noradrenalina, bulhas hipofonéticas. O ECG eviden-
ciou infradesnivelamento do segmento ST de V1 a V5 e 
o ecocardiograma descartou tamponamento cardíaco e 
identificou uma comunicação interventricular na região 
média da parede septal anterior apresentando curto trajeto 
até região média da parede anterior do ventrículo direito. 
No mesmo dia foi submetida a cirurgia de correção CIV 
pós-IAM com troca de válvula tricúspide devido à necrose 
de músculos papilares da tricúspide e colocação de marca 
passo epicárdico permanente. Paciente com boa evolução 
pós-operatório, com melhora progressiva do quadro, tendo 
alta após 30 dias.

DISCUSSÃO
Por se tratar de um quadro grave, a literatura recomenda 

a correção o mais brevemente possível (até 7 dias), porém, 
ainda há controvérsias no que tange ao momento da inter-
venção cirúrgica já que, se realizada imediatamente após 
o evento isquêmico, a área pode não estar cicatrizada e 
não responder bem à terapia, assim como o paciente pode 
apresentar condições clínicas que tornam o momento ina-
dequado. Em muitos casos, os cirurgiões ou cardiologistas 
intervencionistas aguardam até que o paciente se recupere 
para então operar.5

Apesar de o tempo da cirurgia ser uma decisão crítica, 
há circunstâncias que corroboram para que ela ocorra mais 
precoce ou tardiamente. Algumas condições favorecem 
uma intervenção precoce como a possibilidade de aumento 
da área infartada, deterioração hemodinâmica, aumento 
da sobrecarga de ventrículo direito e a falência múltipla de 
órgãos. Ao contrário, o benefício da postergação se aplica a 
idosos com risco proibitivo, pacientes com pequena área de 
infarto e de comunicação, deambulando e sem insuficiência 
cardíaca, pacientes com grande área infartada e pequena 
comunicação em choque cardiogênico, pacientes em insu-
ficiência cardíaca ou choque cardiogênico antes do inicio 
dos sinais de ruptura do septo.6

A técnica aliada à tecnologia também pode influen-
ciar quanto ao momento da intervenção, como no caso 
da implantação do dispositivo para oclusão septal por 
meio da técnica percutânea, tornando o procedimento 
menos invasivo e beneficiando pacientes em condições 
menos favoráveis.7

A implantação do dispositivo Amplatzer para oclusão 
septal é um método de reparo mais recente, porém, uma 
série de casos demonstraram que esse procedimento não 
é superior à cirurgia cardíaca8, e há poucos estudos a longo 
prazo sobre tal técnica, portanto, o índice de mortalida-
de não foi solidamente determinado. Os poucos estudos 
encontrados demonstram uma taxa de mortalidade de 
44-60% no período de um ano9. Da mesma forma que ou-
tras intervenções terapêuticas, essa também é passível de 
complicações como embolia, aumento da CIV, ruptura de 
parede lateral de ventrículo e arritmias malignas. A falta de 
experiência também pode levar complicações já que se trata 

Figura 3. ECG na admissão.

Figura 4. ECG pós-angioplastia.
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de um procedimento pouco comum e não há protocolos 
disponíveis para orientar os profissionais.7 

Já a cirurgia cardíaca é considerada padrão-ouro na 
correção da CIV, com o índice de mortalidade em torno 
de 46%10,11. Apesar de melhores taxas de sobrevivência, 
a intervenção cirúrgica tem suas complicações como o 
elevado risco de mortalidade intraoperatória e deterioração 
hemodinâmica, sendo este um forte preditor de mortali-
dade precoce, maior até do que o choque cardiogênico 
na admissão.2

Nos casos relatados, a correção cirúrgica se deu por im-
plantação de patch bovino para correção da CIV no momento 
mais precoce possível, em concordância com a literatura e, 
felizmente, com um desfecho positivo.

CONCLUSÃO
Apesar das altas taxas de mortalidade da comunica-

ção intraventricular, os casos relatados demonstram que o 
diagnóstico e tratamento precoces e adequados para cada 
paciente podem reduzir essa taxa. Embora as evoluções dos 
casos tenham sido distintas, ambos cursaram com desfechos 
positivos após terapia cirúrgica apropriada.
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Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 
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EXODONTIA SERIADA E REABILITAÇÃO BUCAL 
DE PACIENTE DIABÉTICO E COM SÍNDROME 

CORONARIANA AGUDA

SERIAL TOOTH EXTRACTION AND ORAL REHABILITATION OF THE DIABETIC 
PATIENT WITH ACUTE CORONARY SYNDROME

RESUMO
A diabetes mellitus é uma condição que pode estar ou não associada ao caráter 

hereditário, em que há pouca ou nenhuma liberação de insulina ou o organismo não é 
capaz de utilizar adequadamente a insulina produzida. Para o tratamento odontológico 
desses pacientes, é necessário ter conhecimento do controle glicêmico por meio do valor 
de hemoglobina glicada; avaliar histórico de crises de hipoglicemia; realizar consultas 
curtas e no período da manhã. Dentre as comorbidades dessa patologia, podemos citar 
a doença cardiovascular, que pode ser encontrada de várias maneiras, dentre elas na 
forma de síndrome coronariana aguda. O tratamento desses indivíduos deve ser sempre 
realizado de forma multidisciplinar. Assim, o objetivo do presente trabalho é, por meio de 
um relato de caso clínico, discutir a abordagem cirúrgica odontológica de um paciente com 
ambas as patologias citadas acima, em uso terapêutico de anticoagulante, antiagregante 
e hipoglicemiante oral.

Descritores: Diabetes mellitus; Síndrome coronariana aguda; Anticoagulantes; Antiagre-
gantes de plaquetas, Cirurgia bucal; Hipoglicemiante.

ABSTRACT
Diabetes mellitus is a condition that may or may not be hereditary, in which either 

there is little or no insulin release, or the body is not capable of properly utilizing the insulin 
produced. For dental treatment of these patients, it is necessary to be aware of glycemic 
control through the glycated hemoglobin level; to assess the history of hypoglycemia crises; 
and to provide short appointments during the mornings. One of the comorbidities of this 
pathology is cardiovascular disease, which can be found in several forms, including acute 
coronary syndrome. These individuals should always be treated in a multidisciplinary way. 
Thus, the aim of the present work is to discuss, through a clinical case report, the dental 
surgical approach to a patient with both of the above pathologies, under use of anticoagulant, 
antiplatelet drug, and oral hypoglycemic agent.

Keywords: Diabetes mellitus; Acute coronary syndrome; Anticoagulants; Platelet aggregation 
inhibitors; Oral surgery; Hypoglicemic agents.

INTRODUÇÃO 
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil 

há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, 
representando 6,9% da população. A diabetes mellitus pode 
ser classificada como diabetes tipo 1, para pacientes que 
necessitam da administração de insulina por meio de injeções, 
enquanto que a diabetes tipo 2 ocorre quando o paciente 
utiliza hipoglicemiantes orais para o tratamento. Essa doença 
pode ser de caráter hereditário ou não, podendo também 
se desenvolver em qualquer faixa etária e por toda a vida. 
Na diabetes tipo 1 temos pouca ou nenhuma liberação de 

insulina para o corpo, ficando a glicose acumulada no san-
gue. Geralmente ocorre na infância ou adolescência, mas 
pode ocorrer também em adultos. O paciente neste caso é 
insulinodependente, ou seja, recebe tratamento diário com 
injeções de insulina.1

Já a diabetes tipo 2 ou não insulinodependente acontece 
quando a produção de insulina não é suficiente para o controle 
da glicemia, ou o organismo não utiliza adequadamente a 
insulina que produz. O tratamento desses pacientes geral-
mente é realizado com controle da alimentação e atividades 
físicas, e dependendo do caso, o tratamento é realizado com 
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medicamentos diferentes ou não da insulina para controlar a 
glicemia. Esse tipo de diabetes ocorre de duas a três vezes 
mais em pacientes com doenças cardiovasculares (DCVs).2

Uma das principais medicações utilizadas para o tratamento 
do diabetes é o cloridrato de metformina. Esse medicamento 
é um antidiabético de uso oral, que associado a uma dieta 
apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, 
isoladamente ou em combinação com outros antiadiabéticos 
orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias 
e glinidas. Pode ser utilizado também para o tratamento do 
diabetes tipo 1 em complemento à insulinoterapia.3 A insulina 
é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os 
tecidos do corpo absorvam a glicose (açúcar) do sangue e a 
utilize para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. 
Essa medicação auxilia na diminuição do nível de glicose no 
sangue para um nível tão normal quanto possível. Em estudos 
clínicos, o uso de metformina foi associado à estabilização do 
peso corporal ou à severa perda de peso.4

Pacientes que apresentam diabetes e DCVs, conse-
quentemente tem um prognóstico nem sempre favorável 
e podem apresentar maiores riscos de complicações ao 
longo do tratamento. A DCV é uma condição associada a 
vários fatores e pode-se citar diversos tipos como a síndrome 
coronariana aguda (SCA).

A SCA é caracterizada pela American Heart Association 
(AHA) como um “grupo de sintomas clínicos compatíveis com 
isquemia miocárdica aguda”, apresenta condições clinicas 
que podem abranger angina instável (AI), infarto agudo do 
miocárdio (IAM) com ou sem supradesnivelamento do seg-
mento ST. O segmento ST corresponde ao tempo entre o fim 
da despolarização e o início da repolarização dos ventrículos.5

Geralmente o paciente apresenta dor torácica, na maio-
ria das vezes intensa, em aperto, e pode durar de 20 a 30 
minutos, podendo irradiar para o ombro, braços, axila, man-
díbula, dentes e pode ser acompanhada de palidez cutânea, 
sudorese e dispneia.5

A SCA é uma doença isquêmica do coração que pode 
ocorrer pela obstrução total ou parcial dos vasos por meio de 
placas com conteúdo lipídico ou trombolítico. As obstruções 
parciais estão associadas ao IAM sem supradesnivelamento 
do segmento ST e a AI, no caso a obstrução total está asso-
ciada ao IAM com supradesnivelamento do segmento ST.6 
Vale ressaltar que o diagnóstico da doença não é simples, 
sendo necessário um conjunto de informações para se ter uma 
conclusão precisa e definitiva. Deve-se lembrar que quanto 
mais recursos disponíveis para tal diagnóstico, melhores 
serão os resultados obtidos.7

Existem vários meios de tratamento para o IAM por meio 
de terapia trombolítica, angioplastia transluminal coronária, 
e algumas drogas coadjuvantes como antiagregantes pla-
quetários, betabloqueadores, bloqueadores de canais de 
cálcio, entre outros. Os antiagregantes plaquetários são 
agentes diversos, que tem em comum a propriedade de 
inibir a formação do trombo induzido predominantemente 
por plaquetas, sem interferir de forma significativa os de-
mais segmentos da coagulação5. Já os anticoagulantes 
são medicamentos que visam impedir que o paciente possa 
desenvolver a hemostasia - a interrupção do sangramento de 

vasos sanguíneos lesados e é essencial à vida - e a Trombose 
- formação patológica de um tampão “hemostático” dentro 
da vasculatura na ausência de sangramento (“hemostasia 
no local errado”). Os antigoagulantes podem ter duas vias 
de administração, a via oral e a injetável.8,9

A warfarina sódica - é uma droga anticoagulante, disponí-
vel em comprimidos de diversas dosagens. Sua indicação é 
para a prevenção primária e secundária do tromboembolismo 
venoso, prevenção do embolismo sistêmico em pacientes 
com próteses valvares ou fibrilação atrial, prevenção do 
acidente vascular encefálico, do infarto agudo do miocárdio 
e da recorrência do infarto.10

Sua atuação ocorre pela inibição da síntese de fatores 
de coagulação dependentes da vitamina K, incluindo os 
fatores II, VII, IX e X, e as proteínas anticoagulantes C e 
S. A vitamina K é um cofator essencial para a síntese pós 
ribossômicos dos fatores de coagulação dependentes dela.11 
Além disso, promove a biossíntese de resíduos do ácido 
gama-carboxiglutâmico nas proteínas que são essenciais 
para a atividade biológica. Supõe-se que a warfarina interfira 
na síntese do fator de coagulação por meio da inibição, 
redução e regeneração da vitamina K1-epóxido. O efeito de 
anticoagulação geralmente ocorre em vinte e quatro horas 
após a administração. 

O ácido acetilsalicílico - é um fármaco que pertence ao 
grupo dos fármacos anti-inflamatórios não-esteroides, com 
propriedade analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Seu 
mecanismo de ação baseia-se na inibição irreversível da 
enzima ciclooxigenase, envolvida na síntese das prostaglan-
dinas.12 Após a administração oral, o ácido acetilsalicílico é 
rápido e completamente absorvido no trato gastrintestinal. 
Durante e após a absorção, o AAS é convertido a ácido 
salicílico, seu principal metabólito ativo. Os níveis plasmáticos 
máximos do ácido acetilsalicílico são atingidos após 10 a 20 
minutos e os do ácido salicílico após 0,3 a 2 horas. Tanto 
o ácido acetilsalicílico quanto o ácido salicílico ligam-se 
extensivamente às proteínas plasmáticas e são rapidamente 
distribuídos por todo o organismo.13

O objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico 
de exodontia seriada e reabilitação protética imediata em 
paciente diabético e cardiopata sob terapia medicamen-
tosa dual de anticoagulante e antiagregante e medicação 
antidiabética oral.

RELATO DE CASO
Paciente RSS, 64 anos, leucoderma, sexo masculino, foi 

encaminhado à clínica da disciplina de cirurgia da FOUNIP 
(Faculdade de Odontologia da Universidade Paulista), cam-
pus de Sorocaba para exodontia seriada e reabilitação com 
prótese imediata. Na anamnese foi relatado possuir diabetes 
tipo 2 e síndrome coronariana aguda, além de fazer uso de 
anticoagulante oral (Marevan®), antiagregante plaquetário 
(AAS®) e antidiabético (Cloridrato de Metformina). Pacien-
te apresentava comportamento extremamente recuado, 
comunicação verbal bastante limitada, consequência do 
comprometimento dentário extremo que apresentava, o qual 
o deixava bastante tímido. No que diz respeito à higiene 
bucal era evidente a precariedade da mesma, já que havia 
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acúmulo de biofilme bucal em todas as superfícies. Ao exame 
clínico diagnosticamos a presença de doença periodontal 
grave e de cálculo dental, baseados na profundidade de 
sondagem (sítios vestibulares de 5 a 6 mm e linguais de 4 
a 7 mm), assim como, mobilidade dental graus II e III em 
todos os dentes. Durante a sondagem, houve sangramento, 
supuração e presença de edema gengival. O paciente 
relatava sintomatologia dolorosa ao se alimentar e durante 
a higienização bucal. Nessa mesma sessão, foi realizada 
orientação de higiene bucal e prescrita medicação antibió-
tica (amoxicilina 500 mg /8h por sete dias associada ao 
metronidazol 250 mg /8h por 7 dias) e bochecho 3x ao dia 
por sete dias, com Periogard® colutório, para redução do 
quadro infeccioso-inflamatório, já que os sítios sondados 
apresentavam secreção purulenta.

O paciente retornou para reavaliação sete dias após 
a primeira consulta com a radiografia panorâmica e com 
quadro de higiene bucal e características dos tecidos bucais 
aceitáveis para a realização da moldagem e posterior exo-
dontia dos elementos dentários. Nessa sessão, foi realizada 
profilaxia e moldagem das arcadas superiores e inferiores 
para confecção da prótese imediata. 

Após exame clínico e radiográfico, (Figuras 1 e 2) foram 
solicitados exames complementares como hemoglobina 
glicada, hemograma completo e INR (International Normali-
zed Ratio). Devido as crises de hipoglicemia, o paciente foi 
encaminhado ao endocrinologista para possível ajuste da 
medicação antidiabética. O paciente foi orientado a realizar 
o INR no máximo 24 horas antes da cirurgia, em função das 
oscilações de resultados que esse exame pode apresentar.

Na semana seguinte o paciente retornou com todos os re-
sultados de exame, os quais eram: hemoglobina glicada: 7,2%; 
hemograma completo: dentro dos padrões de normalidade e INR: 
2,63. O parecer médico foi positivo quanto ao risco cirúrgico do 
paciente e todas as medicações foram mantidas, sendo neces-
sário, apenas, orientações quanto ao ajuste da dieta alimentar. 
Orientações essas fornecidas pelo médico e nutricionista.

Foi realizada então profilaxia antibiótica de acordo com 
os protocolos da American Heart Association (AHA, 1997), ou 
seja, 2g de amoxicilina 500 mg 1 hora antes do procedimento 
e deu-se prosseguimento à técnica anestésica adequada com 
anestésico local do tipo mepivacaína 2% com epinefrina a 
1:100 000. (Figura 3) As manobras cirúrgicas foram realizadas 
nos seguintes tempos cirúrgicos: sindesmotomia, exodontia, 
(Figuras 4 e 5) hemostasia – foi colocado agente hemostático 

Figura 1. Radiografia panorâmica inicial.

Figura 2. Exame clínico – condição bucal inicial. 

Figura 3. Anestesia Local – mepivacaína 2% com Epinefrina a 1:100 000.

Figura 4. Exodontia dos elementos anteriores.

Figura 5. Exodontia dos elementos posteriores.
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local em alvéolo, ácido tranexâmico (Transamim®) 250 mg 
macerado em anestésico local – sutura, (Figura 6) prescrições 
medicamentosas (amoxicilina 500 mg /8h por 7 dias, dipirona 
sódica 500 mg /6h por no máximo três dias, se houvesse dor), 
orientações pós-operatórias e colocação das próteses superior 
e inferior. (Figura 7)

Como o paciente fazia uso de anticoagulante, foi solicitado 
um novo INR 72 horas após o início da antibioticoterapia, 
para avaliar e controlar a interação medicamentosa com o 
anticoagulante, e o resultado não mostrou alterações signi-
ficativas, valor de 2,71.

Após sete dias foi realizado o pós-operatório e ajustes das 
próteses, sem nenhum relato de intercorrências. (Figura 8)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria dos estudos envolvendo indivíduos diabé-

ticos, ressalta a importância de uma boa saúde bucal, 
principalmente no que diz respeito à doença periodontal. 

Figura 6. Sutura e Hemostasia.

Figura 7. Instalação das próteses totais imediatas (superior e inferior).

Figura 8. Ajuste das próteses totais imediatas – 7 dias pós-operatório.

Alves, relatou que está bem consolidado a relação bidi-
recional entre a doença periodontal e doenças crônicas, 
logo, uma melhora no quadro periodontal pode levar a uma 
redução dos níveis glicêmicos em pacientes diabéticos.14

Alguns autores descrevem que pacientes diabéticos 
possuem uma propensão a desenvolver doenças periodon-
tais, complicações cirúrgicas e retardo de cicatrização, e 
quando este fato está associado ao paciente cardiopata, 
usuário de medicações antiplaquetárias e antigoagulantes, 
o risco torna-se ainda maior. Entretanto, com a solicitação 
de exames complementares, o profissional poderá avaliar 
os resultados obtidos, principalmente o Valor de IRN ou 
RNI - Razão de Normatização Internacional, um exame 
para avaliar a via extrínseca da coagulação, variando de 
1 a 4, sendo que conforme aumenta-se o valor, maior 
será o tempo para a formação do coágulo. A literatura 
descreve, que pacientes com INR até 4,0 são operáveis 
em âmbito ambulatorial.15

Além disso, estudos recentes mostram que o risco de 
hemorragia em pacientes anticoagulados com INR <3,0, 
é pequeno e facilmente controlado por meio de medidas 
hemostáticas locais, não sendo necessário a interrupção do 
tratamento com estes medicamentos – o que – segundo a 
literatura – poderia causar mais danos ao paciente, do que 
realizar os procedimentos cruentos concomitantemente com 
o uso dos fármacos.15

O sucesso desse tratamento nos leva a concluir que 
cirurgias bucais podem ser realizadas sem a interrupção e/
ou mudança do anticoagulante/antiagregante oral, e quando 
necessário, o paciente deve ser referenciado ao profissional 
da área médica para avaliação e ajuste de dosagens.16 Além 
disso, o correto planejamento para a realização do procedi-
mento permitirá que o mesmo ocorra de forma segura e eficaz.
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