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EDITORIAL

Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS)  emitiu documento denominado  “Global 
Atlas of Palliative Care at End of Life”. Numa estimativa de cerca de 29 milhões de mortes em todo 
o mundo, identificou a necessidade de assistência por meio de Cuidados Paliativos em 20 milhões 
dessas pessoas. Destes, aproximadamente 7,4 milhões são de indivíduos adultos portadores de 
cardiopatias avançadas (notadamente insuficiência cardíaca) e com ameaça de vida a curto/médio 
prazo.  Foi evidenciado também, pela primeira vez, que as cardiopatias superavam em número 
(38,5%) os portadores de doença oncológica (34,5%) como indivíduos com necessidades múltiplas 
ligadas a sobrecarga de sintomas não controlados, aspectos ligados a organização do cuidado em 
ambiente hospitalar, demandas crescentes e variadas por parte das famílias configurando flagrante 
necessidade de Cuidados Paliativos. Cabe o reconhecimento e atuação, por parte dos cardiologistas, 
com relação a esta realidade. 

Apesar de menos discutidas e por vezes menos reconhecidas, as necessidades de cuidados 
paliativos para crianças cardiopatas são também muito grandes. A população pediátrica é responsável 
por cerca de 6% das necessidades em cuidados paliativos relacionadas ao final da vida em todo 
mundo.

Atenta e alinhada com essa realidade a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo 
(SOCESP) outorgou, a partir de Fevereiro de 2019, a existência de um grupo de estudos em 
Cuidados Paliativos e Cardiologia, do qual tenho a honra de atuar como Diretor Científico. Trata-se 
de um grupo com representantes das diversas profissões em saúde, determinados a trabalhar de 
maneira alinhada a estabelecer parâmetros e metas objetivas que visem a introdução da prática 
em Cuidados Paliativos na beira dos leitos de pacientes cardiopatas, adultos e crianças no estado 
de São Paulo e, com certeza, servir de inspiração para que iniciativas semelhantes ocorram por 
todo o Brasil. Serão promovidas reuniões, eventos e produção de material científico no sentido de 
informar e, com o tempo, capacitar os diferentes profissionais que atuam em cardiologia a incluir 
de maneira natural e cientificamente embasada, essa abordagem para seus pacientes em qualquer 
dos diversos ambientes da atenção hospitalar e extra-hospitalar.

Esse é um marco histórico onde a Cardiologia se inclui junto a outras especialidades na promoção 
de uma atenção em saúde mais qualificada e alinhada aos interesses dos pacientes ao longo de 
suas trajetórias de doença, especialmente quando a vida se torna ameaçada.

Muito trabalho e a visão de um horizonte de possibilidades e potencialidades desafiadoras. 
Que venha essa nova era na cardiologia brasileira.

Prof. Dr. Ricardo Tavares de Carvalho
Diretor Científico do Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos em Cardiologia

Sociedade De Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP)
Março de 2019.

CUIDADOS PALIATIVOS E CARDIOLOGIA: 

UMA NECESSIDADE INADIÁVEL
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR EM PACIENTES COM FENÓTIPO DE 

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR

ANALYSIS OF PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS 
WITH FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA PHENOTYPE

RESUMO
Objetivo: Comparar a prevalência dos fatores de risco para doenças cardiovas-

culares em pacientes com fenótipo de HF com e sem mutação. Métodos: Estudo 
transversal com pacientes que apresentam níveis de LDL-c ≥ 190 mg/dl e história 
pessoal ou familiar de hipercolesterolemia com diagnóstico genético positivo ou 
negativo. Foi aplicado um questionário padronizado para obtenção de informações 
sobre os fatores de risco cardiovascular (idade, sexo, perfil bioquímico, histórico de 
DCV, tabagismo, HAS, DM tipo II e estado nutricional). Também foram realizadas 
avaliações antropométricas e laboratoriais. Os dados foram analisados no software 
IBM® SPSS® Statistics versão 21 e o nível de significância estatística foi estabele-
cido em p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 103 pacientes de ambos os sexos 
(67% mulheres) com média de idade de 55,27 ± 15,07 anos. Trinta e três pacientes 
tinham diagnóstico de HF. A comorbidade mais prevalente foi a hipertensão arterial 
sistêmica (65,05%), seguida de sobrepeso/obesidade (57,28%) e diabetes mellitus 
tipo II (26,21%). Conclusão: Portadores de HF apresentaram menor prevalência de FR 
cardiovasculares, quando comparados com pacientes sem a mutação. No entanto, 
eles ainda merecem atenção diferenciada e focada no manejo de FR modificáveis, 
uma vez que a presença de pelo menos um FR já aumenta significantemente o risco 
CV nessa população.

Descritores: Hipercolesterolemia Familiar; Doença Cardiovascular; Fatores de Risco 
Cardiovascular; Aterosclerose e Antropometria.

ABSTRACT
Objective: To compare the prevalence of risk factors for cardiovascular disease 

in patients with FH phenotype with and without mutation. Methods: A cross-sectional 
study with patients who present LDL-c levels ≥190mg/dL and a personal or family 
history of hypercholesterolemia with positive or negative genetic diagnosis. We applied 
a standardized questionnaire to obtain information on cardiovascular risk factors (age, 
sex, biochemical profile, history of CVD, smoking, hypertension, type 2 diabetes 
mellitus and nutritional status). Anthropometric measurements and laboratory tests 
were also performed. The data were analyzed using version 21 of the IBM® SPSS® 
Statistics software and statistical significance was established as p <0.05. Results: 
We studied 103 patients of both sexes (67% female) with a mean age of 55.27 ± 15.07 
years. Thirty-three patients had a diagnosis of FH. The most prevalent comorbidity 
was systemic hypertension (65.05%), followed by overweight/obesity (57.28%) and 
type 2 diabetes mellitus (26.21%). Conclusion: The population with FH had lower 
cardiovascular RF prevalence when compared with patients without the mutation. 
However, they still merit differentiated care focused on the management of modifiable 
RFs, since the presence of at least one RF already significantly increases the CV risk 
in this population.

Keywords: Familial Hypercholesterolemia; Cardiovascular Diseases; Risk Factors for 
Cardiovascular Disease; Atherosclerosis and Anthropometry.
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INTRODUÇÃO
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é um transtorno 

genético frequentemente associado ao desenvolvimento 
de doença coronariana prematura (< 55 anos), decorrente 
de elevadas concentrações plasmáticas de colesterol da 
lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) desde a infância.1 
A HF heterozigótica é a forma mais recorrente dessa doença, 
afetando um a cada 200 – 500 indivíduos.1 

Essa doença é causada principalmente por mutações 
nos receptores da lipoproteína de baixa densidade (LDLR), 
ocasionando a diminuição da transferência de LDL-c do plas-
ma sanguíneo para o fígado. Desta forma, os pacientes com 
HF apresentam níveis muito elevados de LDL-c, xantomas de 
tendão e um alto risco de desenvolver doença cardiovascular 
(DCV) prematuramente.1 A HF também pode ser causada 
por mutações na apolipoproteína B (ApoB) e na pró-proteína 
convertase subtilisina/Kexin tipo 9 (PCSK9).2

Pacientes com HF já são considerados em alto risco 
cardiovascular. Sabe-se, no entanto, que a presença dos 
fatores de risco (FR) clássicos para o desenvolvimento de 
DCV como tabagismo, diabetes mellitus tipo 2 (DM II), hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS), HDL-c baixo, inatividade física, 
obesidade, idade avançada e sexo masculino influenciam 
o prognóstico desses indivíduos e contribuem para elevar 
ainda mais esse risco coronariano.3,4

No Brasil, ainda persiste uma carência de estudos que 
descrevam a população com HF e a prevalência de FR mo-
dificáveis e não modificáveis nessa população. Com isso, o 
objetivo desse trabalho é avaliar a prevalência dos FR para 
DCV em pacientes com e sem genótipo identificável para HF. 

MATERIAL E MÉTODOS
Amostra

Estudo descritivo, observacional e transversal, realizado 
em uma amostra de conveniência de pacientes de ambos os 
sexos com hipercolesterolemia grave atendidos no Instituto 
Nacional de Cardiologia (INC). Indivíduos com mais de 18 
anos, LDL- c ≥ 190 mg/dl, suspeita de hipercolesterolemia 
familiar e em uso de medicamentos hipolipemiantes foram 
selecionados após avaliação do prontuário médico. Esses 
pacientes foram convidados a participar do estudo por meio 
de contato telefônico, porém, aqueles que apresentavam 
síndromes coronarianas agudas, insuficiência cardíaca con-
gestiva, realização de angioplastia coronariana ou qualquer 
procedimento cirúrgico nos 30 dias anteriores à consulta, 
doença reumática ou doença sistêmica do tecido conjuntivo, 
hipotireoidismo ou hipertireoidismo não tratado, insuficiência 
renal crônica, hepatopatia, câncer, uso de corticosteroides, 
gestação ou aleitamento materno, foram excluídos. 

Os participantes passaram por uma avaliação clínica na 
qual foi realizada coleta de sangue, avaliação antropométrica 
e aplicação de questionário padronizado para obtenção de 
dados sociodemográficos.

Informações relacionadas a doenças cardiovasculares 
prévias (angina pectoris, síndrome coronária aguda ou aci-
dente vascular cerebral), presença de DM II, tabagismo e 
HAS foram retiradas do prontuário do participante. 

Esse estudo seguiu as normas éticas de pesquisas com 
base na Lei nº 466/2012 envolvendo seres humanos e todos 

os participantes autorizaram o uso dos dados para fins de 
pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia sob 
protocolo nº 26802514.4.0000.5272. 

Análises Bioquímicas 
Para as análises bioquímicas, amostras de sangue foram 

coletadas após 12 horas de jejum. As avaliações laboratoriais 
foram realizadas por método automatizado (ARQUITECTO 
ci8200, Abbott ARCHITECT®, Abbott Park, IL, EUA) usando 
kits comerciais (Abbott ARCHITECT c8000®, Abbott Park, 
IL, EUA). Foram avaliados os níveis séricos de glicose, trigli-
cerídeos (TG), colesterol total (CT), LDL colesterol (LDL-c), 
HDL-colesterol (HDL-c), apolipoproteínas A (apo A) e B (apo 
B) e ácido úrico.

Para a avaliação genética, foi efetuada a coleta de san-
gue periférico em tubo contendo EDTA, e posterior extração 
do DNA genômico dos leucócitos.5  As regiões de interesse 
do(s) gene(s) em estudo foram amplificadas por meio da 
reação em cadeia da polimerase (PCR). Os produtos de 
amplificação obtidos pela PCR foram analisados por meio 
de eletroforese e submetidos à digestão por enzimas de 
restrição ou sequenciados.6

Pacientes que apresentaram mutação em um dos genes 
avaliados (LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1, LIPA e APOE) 
foram diagnosticados como HF geneticamente confirmada.

Avaliação Antropométrica
A massa corporal (Kg) e estatura (m) foram mensuradas 

utilizando a balança plataforma digital com estadiômetro aco-
plado (Filizzola®), com capacidade para 180 Kg e precisão 
de 100g, posicionada sobre superfície plana. A estatura foi 
aferida com os indivíduos descalços, cabeça posicionada 
na posição Frankfurt e com os braços estendidos ao longo 
do corpo. A circunferência da cintura (CC), por sua vez, foi 
mensurada no ponto médio entre o último arco costal e a 
crista ilíaca, utilizando-se uma fita antropométrica flexível da 
marca Sanny (SANY, Brasil), com escala de 0.1 centímetros e 
classificada segundo a International Diabetes Federation (IDF).7

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado por meio 
da massa corporal (kg) /estatura2 (m), classificado de acordo 
com a Organização Mundial da Saúde para os adultos,8 e de 
acordo com OPAS para os idosos.9 A Relação Cintura/Estatura 
(RCEst) foi calculada pela razão entre CC (cm) /estatura (m) 
e foi considerado o ponto de corte maior que 0,5 para risco 
aumentado de desenvolvimento de distúrbios metabólicos.10

Análises estatísticas 
Os dados foram tabulados em planilha de Excel para 

Windows pacote Office 2010 e tratados pelo software IBM® 
SPSS® Statistics versão 21. Inicialmente, foi verificada a 
normalidade dos dados utilizando-se o teste Kolmogorov-
-Smirnov. As variáveis contínuas foram descritas como mé-
dia ± desvio padrão e as categóricas como porcentagens. 
O teste qui-quadrado foi utilizado para análise das variáveis 
categóricas. O teste t de Student foi utilizado para as variáveis 
contínuas com distribuição normal e o teste de Mann-Whitney 
para as variáveis contínuas com distribuição não normal. Foi 
considerado o nível de significância estatística de 5%.
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RESULTADOS
Foram estudados 103 pacientes com LDL-c > 190mg/dl, a 

média de idade foi 55 ± 15 anos, 67% (n=69) eram mulheres 
e 50,5% (n=52) faziam uso de estatinas. O grupo de estudo 
apresentou colesterol total elevado (346,47 ± 102,75g/dl). 
(Tabela 1) Foram diagnosticados com HF geneticamente 
confirmada 32% (33) dos pacientes.

Quando comparados os pacientes com e sem a presença 
de mutação para HF, (Tabela 2) observou-se que o primeiro gru-
po demonstrou maiores níveis de colesterol total (p < 0,001) e 
LDL-c (p = 0,032), e menores valores de pressão arterial sistólica 
(p = 0,018), triglicerídeos (p < 0,001), circunferência da cintura 
(p = 0,016) e relação cintura/estatura (p = 0,002). Os pacientes 
sem a mutação para HF também eram significantemente mais 
velhos (p = 0,003) e apresentavam maior prevalência de HAS 
(p = 0,006) e exposição ao tabaco (p =0,026). 

DISCUSSÃO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em 1997, a HF já era considerada um problema de saúde 
mundial e se estimava que, aproximadamente 15 milhões 
de homens e mulheres seriam acometidos.11 A principal 
responsável pela redução de vida desses pacientes seriam 
as DCV, com 31% de óbitos em todo o mundo.12

Segundo o Global Health Risks, um terço das mortes 
no mundo podem ser atribuídas a um pequeno número de 

Tabela 1: Dados demográficos e características clínicas, bioquímicas 
e antropométricas dos indivíduos com fenótipo para HF. 

Variáveis Total
(n = 103)

Idade (anos) 55,27 ± 15,07
Sexo feminino 69 (67)
História de angina 43 (41,75)
História de infarto agudo do miocárdio 38 (36,89)
História de acidente vascular cerebral 3 (2,91)
Diabetes mellitus tipo II 27 (26,21)
Tabagismo 46 (44,66)
Hipertensão arterial sistêmica 67 (65,05)
Pressão arterial sistólica (mmhg) 139,80 ± 27,50
Pressão arterial diastólica (mmhg)  78,92 ± 11,64
Colesterol total (mg/dl) 346,47 ± 102,75
LDL-c (mg/dl) 158,02 ± 58,83
HDL-c (mg/dl) 46,98 ± 12,10
Triglicerídeo (mg/dl) 151,06 ± 74,74
Apolipoproteína A1 (mg/dl) 141,87 ± 24,36
Apolipoproteína B (mg/dl) 116,69 ± 37,45
Glicemia em jejum (mg/dl) # 98,00 (75 – 110)
Ácido úrico (mg/dl) 5,31 ± 1,77
Índice de massa corporal (kg/m²) 28,19 ± 5,50
Circunferência da cintura (cm) 95,23 ± 13,48
Relação cintura/estatura 0,59 ± 0,08
Sobrepeso e obesidade 59 (57,28)

Os valores foram expressos como n (%), Média ± DP ou Mediana (P25 – P75).  LDL-c: 
Colesterol da lipoproteína de baixa densidade; HDL-c: Colesterol da lipoproteína de alta 
densidade. # Variável com distribuição não normal.
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FR, sendo estes: idade, sexo masculino, dislipidemia, DM II, 
tabagismo, HAS, inatividade física, sobrepeso e obesidade.13

A incidência das doenças cardiovasculares em adultos 
tende a dobrar a cada década de vida, possivelmente pelo 
maior tempo de exposição aos FR e aterogênese, havendo um 
sinergismo entre os múltiplos FR.14 Em pacientes com mutação 
para HF, no entanto, os eventos cardiovasculares ocorrem em 
idade mais precoce, usualmente entre 30 a 45 anos de idade.15 

Nesse estudo, os pacientes com HF apresentaram idade 
média de 48,60 ± 17,45 anos. Quando comparados com 
a população sem a mutação para HF, os participantes com 
HF apresentaram a idade média significantemente menor, o 
que se justifica pelo fato de que pessoas com HF tendem a 
sofrer eventos cardiovasculares precocemente,16,17além, do 
rastreamento genético em cascata buscar a identificação 
precoce de portadores da doença.

Em relação ao gênero, apesar de haver uma relação 
positiva entre o desenvolvimento precoce das DCV em ho-
mens, foi observada maior prevalência do sexo feminino em 
ambas as populações avaliadas (67%) não havendo diferença 
significativa entre os grupos. De forma geral, estudos em 
populações com HF são compostos predominantemente 
por mulheres,17-19 corroborando com dados que demonstram 
que, atualmente, as mulheres são as maiores usuárias dos 
serviços de saúde, privado ou público.18

Os exames bioquímicos revelaram que CT e o LDL-c dos 
participantes com mutação para HF eram mais elevados do que 
os sem a mutação (411, 15 ± 109,28 vs. 317,37 ± 85,73, p < 
0,001 e 179,14 ± 65,48 vs. 149,37 ± 54,10, p = 0,032, respec-
tivamente), isso, no entanto, é uma característica bem descrita 
da doença, ocasionada pela mutação presente no receptor de 
LDL que leva ao aumento do LDL-c plasmático.11 Já a população 
sem mutação, apresentou níveis de TG mais elevados (168,85 ± 
75,63 vs. 108,36 ± 52,91, p < 0,001), podendo o mesmo estar 
relacionado diretamente com a alimentação desbalanceada, 
além da presença de alguns fatores como: sobrepeso, CC 
elevada, inatividade física e idade mais avançada.20

Os pacientes com mutação genética, por apresentarem 
um agravamento da fisiopatologia da aterosclerose e doença 
arterial coronariana prematura, apresentaram um percentual 
de infarto agudo do miocárdio (IAM) significantemente maior 
que a população sem HF (45,71% vs. 18,18%, p = 0,005). 
Porém, não houve diferença em relação aos casos de angina 
e acidente vascular cerebral (AVC) entre os grupos. Estudos 
realizados com pacientes com HF na Holanda também encon-
traram percentual elevado de eventos cardiovasculares nessa 
população, como é o caso de estudo de coorte com 2.400 
pacientes com mutação no LDLR, que encontrou percentual de 
DCV de 32,60%,21 e o de estudo transversal com 526 pacientes 
diagnosticados com HF, que encontrou percentual de 65,8%.16 

Sabe-se que a DM II pode aumentar em até cinco vezes 
o risco de IAM, geralmente por consequência dos fatores 
como obesidade, alimentação inadequada, inatividade fí-
sica, HAS e dislipidemia.22 Nesse estudo, a prevalência de 
DMII foi elevada em ambos os grupos sendo 18,18% e 30% 
nos grupos com e sem HF, respectivamente, não havendo 
diferença estatística entre eles.23,24

Embora o tabagismo seja um importante FR para DCV, 
uma vez que promove o agravamento do processo ateros-
clerótico,25 a prevalência encontrada na população com 
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70 mutação, por mais que se assemelhe a estudos prévios como 
os estudos holandeses de Bessiling et al24 e Nolting et al16 
que encontraram percentual de 26,7% e 26,8%, respectiva-
mente, ainda foi um valor alto (33,30%). No entanto, esse 
percentual foi ainda significantemente maior na população 
sem a mutação (51,43%, p = 0,026).

A literatura sugere que a HAS é um importante fator de risco 
para DCV e pode aumentar a aterosclerose em HF através de 
efeitos neuro-humorais sobre a angiotensina II, a noradrenalina 
e ativação das citocinas sobre a vasculatura.26 Dados do estudo 
de Jansen et al21 e de Bessiling et al24 demonstraram que a HAS 
está associada com aumento de DCV em pacientes com HF.  O 
presente estudo apresentou dados significativamente maiores 
de percentual de HAS na população sem a mutação (72,86% 
vs. 48,48%, p = 0,006), valor este muito próximo ao encontrado 
no estudo Brasileiro de Tamayo,27 no qual foram avaliados 
pacientes com HAS e Hipercolesterolemia atendidos em um 
posto de saúde em Minas Gerais, e encontrou-se percentual 
de 68,1%, sendo diferença de hábitos entre as populações 
a principal hipótese para essa elevada prevalência de HAS.

Em relação às medidas antropométricas, mais da me-
tade dos pacientes avaliados encontravam-se na faixa de 
sobrepeso e obesidade e com acúmulo de gordura visceral. 
Quando comparados os pacientes com e sem a mutação, 
observou-se que os segundos apresentaram CC e RECest 
significantemente mais elevadas (97,50 ± 12,05 vs. 90,39 ± 
15,24, p = 0,016 e 0,61 ± 0,07 vs. 0,56 ± 0,08, p = 0,002, 
respectivamente), sendo estes importantes marcadores de 
risco associados à progressão da doença aterosclerótica e 
desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis.13 

O objetivo do rastreamento em cascata na população 
com HF é identificar precocemente indivíduos e seus res-
pectivos familiares que possam apresentar a mutação para 
a doença. Esta identificação precoce permite que essas 
pessoas recebam o tratamento medicamentoso adequado, 
assim como as orientações pertinentes relacionadas ao 
estilo de vida, como alimentação equilibrada, prática de 
atividade física e cessação do tabagismo, visando o controle 
do desenvolvimento de FR cardiovasculares.

Além disso, por serem um grupo em alto risco CV, pacien-
tes com HF são acompanhados pelos profissionais de saúde 
de forma mais criteriosa e cuidadosa, o que pode justificar a 
menor prevalência de FR nessa população. Acredita-se ainda 
que, por terem convido com familiares que também apre-
sentavam a doença e desenvolveram DCV prematuramente, 
pessoas com HF estão cientes da gravidade da doença e 
dos possíveis impactos que ela pode trazer a sua saúde, 
sendo mais cautelosos com seu estilo de vida.

Esse estudo traz dados importantes relacionados a 
uma população ainda pouco estudada no Brasil, no en-
tanto, por ser um estudo transversal, a coleta de dados 
retrospectiva em prontuários pode representar um viés 
na padronização do registro das informações.  Além do 
tamanho pequeno da amostra, quando comparado aos 
estudos internacionais.

CONCLUSÃO
Pacientes com HF apresentaram uma menor prevalência 

de FR cardiovasculares, quando comparados com pacien-
tes sem a mutação. No entanto, eles ainda merecem uma 
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Tabela 2. Dados demográficos e características clínicas, bioquímicas e antropométricas dos indivíduos com fenótipo de HF com e sem 
mutação genética.

Variáveis Grupo sem mutação para HF
(n=70)

Grupo com mutação para HF
(n= 33)

P 
Valor 

Idade (anos) 58,33 ± 12,85 48,60 ± 17,45 0,003
Sexo feminino 46 (65,71) 23 (69,70) 0,688
História de angina 33 (47,14) 10 (33,30) 0,085
História de IAM 06 (18,18) 32 (45,71) 0,005
História de AVC 02 (2,86) 01 (3,30) 0,968
Diabetes mellitus tipo 2 21 (30) 06 (18,18) 0,171
Tabagismo 36 (51,43) 10 (33,30) 0,026
Hipertensão arterial sistêmica 51 (72,86) 16 (48,48) 0,006
Pressão arterial sistólica (mmhg) 144,40 ± 27,68 129,43 ± 24,52 0,018
Pressão arterial diastólica (mmhg) 79,55 ± 11,52 77,50 ± 11,98 0,449
Colesterol total (mg/dl) 317,37 ± 85,73 411,15 ± 109,28 < 0,001
LDL-c (mg/dl) 149,37 ± 54,10 179,14 ± 65,48 0,032
HDL-c (mg/dl) 46,21 ±12,27 48,84 ± 11,71 0,364
Triglicerídeo (mg/dl) 168,85 ± 75,63 108,36 ± 52,91 < 0,001
  Apolipoproteína A1 (mg/dl) 141,27 ± 54,10 143,64 ± 20,06 0,733
Apolipoproteína B (mg/dl) 112,76 ± 36,27 128,26 ± 39,57 0,142
Glicemia em jejum (mg/dl) # 101 (90 – 116,2) 93 (92 – 101,0) 0,070
Ácido úrico (mg/dl) 5,55 ± 1,68 4,68 ± 1,88 0,057
Índice de massa corporal (kg/m²) 28,79 ± 4,95 26,87 ± 6,44 0,115
Circunferência da cintura (cm) 97,50 ± 12,05 90,39 ± 15,24 0,016
Relação cintura/estatura 0,61 ± 0,07 0,56 ± 0,08 0,002
Sobrepeso e obesidade 43 (61,43) 16 (48,48) 0,430

Os valores são expressos como n (%), Média ± DP ou Mediana (P25 – P75). Foram realizados o teste qui-quadrado, teste t-student e #teste Mann-Whitney. Colesterol da lipoproteína 
de baixa densidade; HDL-c: Colesterol da lipoproteína de alta densidade; IAM: Infarto agudo do miocárdio; AVC: Acidente Vascular Cerebral. 
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atenção diferenciada e focada no manejo de FR modificáveis, 
uma vez que a presença de pelo menos um FR já aumenta 
significantemente o risco CV nessa população.  
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O IMPACTO DAS CRENÇAS EM SAÚDE SOBRE O 
CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM IDOSOS

THE IMPACT OF HEALTH BELIEFS ON THE CONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION 
IN THE ELDERLY 

RESUMO
Objetivo: Avaliar o impacto das crenças em saúde no controle da pressão arterial de 

idosos hipertensos em um município com elevado índice de desenvolvimento humano 
(IDHM), considerando sexo e classe social. Metodologia: O estudo foi realizado nas 
Unidades Básicas de Saúde do município de São Caetano do Sul. Foram coletadas 
informações sociodemográficas por meio de questionário. Aferiu-se a PA para a identificação 
dos pacientes hipertensos controlados e não controlados. Utilizou-se escala de crenças 
em saúde com sentenças sobre crenças de barreiras e benefícios relacionados a cada um 
dos treze comportamentos de saúde referentes às medidas de prevenção e controle da 
hipertensão arterial. Realizou-se análise descritiva e razão de prevalência, considerando 
significância para p ≤ 0,05. Resultados: Observamos que a maioria dos pacientes aderiu 
ao tratamento, tendo noção dos benefícios de controlar os fatores de risco de hipertensão. 
Conclusão: Concluímos que os dados foram semelhantes entre homens e mulheres e a 
classe social impactou inversamente na adesão ao tratamento medicamentoso.

Descritores: Hipertensão; Saúde do Idoso; Idoso. 

ABSTRACT
Objective: To assess the impact of health beliefs on blood pressure control in hypertensive 

elderly patients in a municipality with a high human development index (HDI), considering 
sex and social class. Methodology: The study was carried out at the Basic Health Units 
of the municipality of São Caetano do Sul. Sociodemographic information was collected 
through a questionnaire. BP was measured to identify controlled and uncontrolled hyper-
tensive patients. A health belief scale with judgments on the perceived barriers and benefits 
related to each of the thirteen health behaviors corresponding to hypertension prevention 
and control measures was used. A descriptive analysis was conducted and a prevalence 
ratio calculated, considering significance for p ≤0.05. Results: We observed treatment 
adherence in the majority of patients, who were aware of the benefits of controlling the risk 
factors for hypertension. Conclusion: We concluded that the data were similar between men 
and women, and that social class had an inverse impact on compliance with drug treatment. 

Keywords: Hypertension; Health of the Elderly; Aged.
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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares, de acordo com dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), foram a principal 
causa de morte em todo o mundo entre 2000 e 2012.1 Em 
2000, cerca de um bilhão de pessoas eram portadoras de 
hipertensão arterial, devendo atingir a 1,56 bilhão da po-
pulação mundial em 2025.2 No Brasil, embora se observe 
redução de mortalidade por essas doenças,3 esse grupo 
ainda representa a principal causa de morte.4

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é reconhecida 
como principal fator de risco para doença cerebrovascular, 
doença arterial coronariana, insuficiência renal crônica e 
doença vascular de extremidades.5 Essa multiplicidade de 

consequências coloca a hipertensão arterial na origem das 
doenças cardiovasculares e, portanto, caracteriza-a como 
uma das causas de maior redução da qualidade e expectativa 
de vida dos indivíduos. 

No Brasil, a prevalência de HAS referida na população 
de adultos residentes nas capitais brasileiras e no Distrito 
Federal foi de 24,1% (IC95%: 23,4-24,8).6 Essa prevalência 
aumenta progressivamente com a idade, com incidência de 
80% na população acima de 60 anos, sendo semelhante entre 
homens e mulheres, embora seja mais elevada nos homens 
até os 50 anos, invertendo-se a partir da quinta década. Em 
relação à cor, a HAS é mais frequente em indivíduos de cor 
não branca.7 Adultos com menor escolaridade também são 
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mais acometidos pela doença, bem como (24,2%; IC95%:  22,2 
– 26,3) os indivíduos que residem em áreas urbanas (21%).8 

Para o controle da HAS são adotadas medidas como 
uso contínuo de terapia medicamentosa, modificações nos 
hábitos de vida e comparecimento regular aos serviços de 
saúde. Medidas não medicamentosas, tais como, redução 
de peso e da ingestão de sal, abandono do etilismo e do 
tabagismo, e a prática regular de atividade física contribuem 
para o controle dos níveis pressóricos.9 Há também a terapia 
medicamentosa como parte do tratamento. No entanto, 
apenas parte dos portadores de HAS utiliza a medicação de 
forma correta e adere às medidas terapêuticas.7 

De acordo com a literatura, o nível de adesão à tera-
pêutica medicamentosa anti-hipertensiva varia de 22,5% a 
88,5%.10 Fatores como, falta de conhecimento, baixo nível 
sócio econômico, ausência de sintomas, esquecimento, 
complexidade da medicação e o fato da hipertensão ser uma 
doença crônica, são alguns dos aspectos que contribuem 
fortemente para a baixa adesão ao tratamento.10 

A baixa adesão ao tratamento é reconhecida pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS)1 como um problema de 
saúde pública. As consequências da não adesão incluem 
aumento dos sintomas, falha em atingir metas terapêuticas, 
ajustes desnecessários ao tratamento, insatisfação do pa-
ciente, frustração médica, e finalmente, maior impacto na 
morbidade, mortalidade e custos em saúde pública. 

O município de São Caetano do Sul localiza-se no Estado 
de São Paulo. Sua população é composta por 149.263 habi-
tantes, distribuída em uma área total de 15,3 km2.6 Apresenta o 
melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
do Brasil11 e atualmente ocupa a 4ª posição nacional e 3ª 
estadual pelo índice FIRJAN de desenvolvimento municipal11 
da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 
Possui o 8º maior PIB per capita do Estado de São Paulo. 

Considerando o aumento da porcentagem de idosos na 
população de São Caetano do Sul de 11,61% para 13,89% 
entre 2000 e 2010,6 além dos excelentes indicadores de qua-
lidade de vida e renda per capita existentes no município 
justifica propor conhecer as crenças em saúde envolvidas no 
controle da hipertensão arterial de idosos no município de São 
Caetano do Sul, no sentido de subsidiar projetos/estratégias 
inovadoras que possam favorecer o paciente a motivar-se por 
seu tratamento, bem como, contribuir com os profissionais no 
planejamento, execução e avaliação da assistência prestada, 
além de garantir uma política de saúde eficaz para o controle 
da hipertensão arterial, nos diferentes níveis de complexidade. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto 
das crenças em saúde no controle da pressão arterial de 
idosos hipertensos em um município com elevado IDHM, 
considerando o gênero e a classe social.

MATERIAS E METÓDOS
Amostra do estudo

Este projeto caracteriza-se como um estudo observacional 
de caráter transversal que tem como público alvo idosos 
com idade compreendida entre 60 e 79 anos, de ambos 
os gêneros, portadores de hipertensão arterial, usuários de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de São do 
Caetano do Sul. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
(CAAE 45145415.6.0000.5510, parecer CEP 1.130.977 de 
29/06/2015) e pelo Comitê de Ética da Fundação Municipal de 
São Caetano do Sul (FUMUSA) (CAAE 45145415.6.3001.5635, 
parecer CEP 1.294.793 de 24/10/2015).

O convite para participação no estudo foi feito no dia da con-
sulta, sendo a entrevista realizada imediatamente após a consulta. 

Foram excluídos do estudo portadores de doenças crô-
nicas degenerativas debilitantes, ou sequelas neurológicas 
ou doenças mentais, ou que apresentassem no momento 
da investigação limitada autonomia e poder de decisão. 
Foram excluídos pacientes com hipertensão secundária 
confirmada em prontuário ou que compraram pelo menos 
um medicamento anti-hipertensivo nos trinta dias anteriores 
à entrevista. Este critério de exclusão teve como propósito 
afastar a possível interferência do custo dos medicamentos 
sobre a não adesão ao tratamento. 

Instrumento utilizados para as coletas de dados
1. Dados sócio demográficos. Através de questionário 

estruturado foram obtidas informações quanto à idade, gênero, 
cor e situação conjugal. A classe social foi classificada de 
acordo com as orientações do Critério de Classificação Brasil.6 
2. Dados clínicos: A pressão arterial foi aferida preferencial-
mente no braço direito, com a pessoa sentada, após três 
a cinco minutos de repouso, com o braço no mesmo nível 
do precórdio. O aparelho utilizado foi o esfigmomanômetro 
digital (OMRON HEM-7200). Foram tomadas três medidas de 
pressão arterial, separadas por intervalo de 2 min. A estimativa 
final foi obtida a partir da média das três medidas de pressão 
arterial9 e adesão ao tratamento medicamentoso. 3. Adesão 
ao tratamento medicamentoso: Utilizamos a Escala de Adesão 
Terapêutica de Medida de Adesão ao Tratamento (MMAS-8)12 
validado para hipertensos, que contém oito perguntas com 
respostas fechadas de caráter dicotômico (sim/não). O grau 
de adesão terapêutica foi determinado de acordo com a pon-
tuação resultante da soma de todas as respostas corretas: 
adesão elevada (oito pontos), adesão moderada (6 a < 8 
pontos) e baixa adesão (< 6 pontos). Para fins de apresen-
tação dos dados, foi utilizada a classificação binária, ou seja, 
aderidos (MMAS-8 = 8 pontos) e não aderidos (MMAS-8 <8 
pontos). 4. Avaliação das crenças em saúde: Foi utilizada uma 
escala que apresenta sentenças sobre crenças de barreiras e 
benefícios relacionados a cada um dos treze comportamentos 
de saúde referentes às medidas de prevenção e controle da 
hipertensão arterial13 envolvendo: alimentação, exercícios 
físicos, preocupações, lazer e diversão, descanso e sossego, 
importância de medir a pressão arterial, consultas médicas, uso 
de fumo, álcool e controle de peso. A escala encontra-se no 
formato Likert, com cinco níveis de resposta, variando de DT 
(discordo totalmente = 1), D = (discordo = 2), I (indeciso = 3), 
C (concordo = 4), até CT (concordo totalmente = 5).

Forma de análise dos resultados
Os dados de caracterização da amostra foram analisados 

com base em números absolutos e percentuais e processados 
com auxílio do programa estatístico Statistical Package for the 
Social Sciences (v.23; SPSS Inc., Chicago, IL USA). 

Para análise do percentual de crenças sobre barreiras 
e benefícios relacionados às treze medidas de prevenção e 
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controle da hipertensão arterial, foi obtida a média aritmética 
para barreiras e uma média aritmética para os benefícios, para 
cada uma das medidas de prevenção e controle da escala de 
crenças. Em sequência, foi obtida a diferença entre as médias 
aritméticas da barreira e do benefício. Estas diferenças foram 
classificadas em três categorias: Crenças sobre benefícios 
(valores da diferença das médias abaixo de zero); Crenças 
sobre barreiras (valores da diferença das médias acima de 
zero); Indecisos (valores da diferença das médias igual a zero)

As crenças sobre benefícios foram correlacionadas aos 
dados sócio demográficos através do coeficiente de corre-
lação r de Pearson ou teste Qui-quadrado com auxílio do 
programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS for Windows, versão 23.0). 

RESULTADOS
Dos 110 idosos hipertensos, 63,6% estavam aderidos 

ao tratamento medicamentoso enquanto 36,4% não esta-
vam, dentre estes 78,2% apresentaram níveis pressóricos 
controlados e 11,8% não. Em relação ao gênero, o feminino 
foi predominante (65,4%) e em relação à etnia, 74,6% dos 
idosos hipertensos eram brancos. Pouco mais da metade 
dos idosos hipertensos (51,3%) eram das classes B2 e C. 
58,1% e 34,5% faziam uso de 1 a 4 e 5 a 9 medicamentos/
dia, respectivamente. (Tabela 1)

As tabelas 2 - 6 mostram a análise dos fatores sócio 
demográficos associados às percepções de crenças em 
saúde sobre benefícios, segundo as treze medidas de controle 
de hipertensão arterial. Nota-se que homens e mulheres 
perceberam de modo semelhante maior ou menor benefício 
em relação aos treze comportamentos de saúde para o 
controle da pressão arterial. 

Em relação à dieta (Tabela 2), observa-se que a percep-
ção dos idosos quanto ao seu benefício para o controle da 
pressão arterial foi bastante semelhante. Embora não tenham 
sido identificadas diferenças significantes, a restrição do sal 
e do açúcar traz mais benefícios para o controle da pressão 
arterial. Todavia, um número menor de idosos acredita que a 
restrição de gorduras na dieta também seja importante para 
o controle da pressão arterial.

Para os entrevistados, controlar o nível do estresse pode 
trazer benefícios para o controle da pressão arterial. Embora 
não tenham sido encontradas diferenças estatisticamen-
te significantes, evidencia-se uma tendência entre “evitar 
preocupação” e classe social, bem como entre “ter horas 
de lazer e diversão” e faixa etária. (Tabela 3) A maior parte 
dos entrevistados admite que o acompanhamento médico é 
importante para o controle da pressão arterial. Neste estudo, 
foi observada diferença estatisticamente significante ao se 
comparar “tomar remédios” e classe social. (Tabela 4) 

A Tabela 5 demonstra a percepção da importância de 
realizar atividade física e manter o peso ideal para o controle 
da pressão arterial. Foi encontrada diferença estatisticamente 
significante apenas entre “fazer exercícios” e etnia. Não 
foram observadas diferenças estatisticamente significantes 
em relação às demais variáveis.

Nota-se o reconhecimento dos idosos sobre o benefício 
que evitar bebidas alcóolicas e tabaco contribuem para o 
controle da pressão arterial, embora não tenham sido iden-
tificadas diferenças estatisticamente significantes. (Tabela 6). 

Tabela 1. Distribuição dos idosos quanto à caracterização sócio 
demográfica, controle dos níveis pressão arterial e número de me-
dicamentos, segundo a adesão ao tratamento anti-hipertensivo. São 
Caetano do Sul, São Paulo, 2016. (n=110). 

Variáveis Adesão
Valor 
de pSim Não

N (%) N (%)
Gênero
Homens 24 21,8 14 12,7 0,940
Mulheres 46 41,8 26 23,6
Etnia
Brancos 54 49,1 28 25,5 0,413
Negros 16 14,5 12 10,9
Faixa etária (anos)
60 - 64 23 20,9 10 9,1 0,293
65 – 69 10 9,1 9 8,2
70 – 74 18 16,4 4 3,6
75 - 79 19 17,3 17 15,5
Classe social
A 2 1,8 1 0,9 0,660
B1 4 3,6 2 1,8
B2 22 18,5 11 10,0
C1 19 17,3 12 10,9
C2 17 15,5 10 9,1
D - E 6 5,5 4 3,6
Número de medicamentos
1 – 4 33 34,5 20 23,6 0,680
5 – 9 26 24,5 10 10,0
10 – 14 4 3,6 1 0,9
> 15 1 0,9 2 1,8
Pressão arterial
Controlada 56 50,9 30 27,3 0,344
Não controlada 14 12,7 10 9,1

Tabela 2. Fatores sócio demográficos associados à categoria cren-
ças sobre benefícios em relação à dieta. São Caetano do Sul, São 
Paulo, 2016.

Variáveis

Dieta
Sal Gordura Açúcar

N (%) Valor 
de p N (%) Valor 

de p N (%) Valor 
de p

Gênero
Homens 33 3,0 0,579 11 10,0 0,148 31 28,2 0,402
Mulheres 57 51,8 31 28,2 63 57,3
Etnia
Brancos 66 60,0 0,700 31 28,2 0,889 70 63,6 0,964
Negros 24 21,8 11 10,0 24 21,8
Faixa etária
60 - 64 24 21,8 0,625 8 7,2 0,254 27 24,5 0,866
65 – 69 16 14,5 9 8,2 16 14,5
70 – 74 20 18,2 10 9,1 19 17,2
75 - 79 30 27,3 15 13,6 32 29,1
Classe social
A 3 2,7 0,449 1 0,96 0,928 3 2,7 0,514
B1 4 3,6 3 2,7 5 4,5
B2 29 26,4 13 11,8 27 24,5
C1 25 22,7 11 10,0 25 22,7
C2 19 17,3 9 8,2 26 23,6
D - E 10 9,1 5 4,5 8 7,3
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Tabela 3. Fatores sócio demográficos associados à categoria crenças 
sobre benefícios em relação ao estresse. São Caetano do Sul, São 
Paulo, 2016.

Variáveis

Estresse

Evitar 
preocupação

Ter horas 
de lazer e 
diversão

Descansar

N (%) Valor 
de p N (%) Valor 

de p N (%) Valor 
de p

Gênero
Homens 15 13,6 0,217 33 30,0 0,443 21 19,0 0,540
Mulheres 41 37,2 63 57,3 47 42,7
Etnia
Brancos 40 36,4 0,526 72 65,4 0,938 48 43,6 0,460
Negros 16 14,5 24 21,8 20 18,2
Faixa etária
60 - 64 17 15,4 0,638 30 27,3 0,080 20 18,8 0,558
65 – 69 8 7,2 13 11,8 12 10,9
70 – 74 9 8,2 19 17,3 12 10,9
75 - 79 22 20,0 34 30,9 24 21,8

Classe social
A 2 1,8 0,085 2 2,7 0,972 3 2,7 0,138
B1 2 1,8 6 3,6 5 4,5
B2 15 13,6 29 26,3 24 21,8
C1 13 11,8 27 24,5 15 13,6
C2 18 16,4 24 21,8 17 15,4
D - E 6 5,4 8 7,3 4 3,6

Tabela 4. Fatores sócio demográficos associados à categoria crenças 
sobre benefícios em relação ao controle médico. São Caetano do 
Sul, São Paulo, 2016. 

Variáveis Controle médico
Aferir a 
pressão 
arterial

Consultar o 
médico

Tomar os 
remédios

N (%) Valor 
de p N (%) Valor 

de p N (%) Valor 
de p

Gênero
Homens 36 32,7 0,508 36 32,7 0,718 37 33,6 0,250
Mulheres 70 63,6 66 60,0 65 59,1
Etnia
Brancos 79 71,8 0,983 75 68,2 0,651 77 70,0 0,121
Negros 27 24,5 27 24,5 25 22,7
Faixa etária 
(anos)
60 - 64 38 34,5 0,709 33 30,0 0,078 30 27,3 0,
65 – 69 18 16,3 15 13,6 16 14,5
70 – 74 22 20,0 21 19,21 22 20,0
75 - 79 34 30,9 33 30,0 34 30,9
Classe social
A 3 2,7 0,687  3 2,7 0,189 3 2,7 0,02*
B1 6 5,4 6 5,4 4 3,6
B2 31 28,2 29 26,4 30 27,3
C1 30 27,3 30 27,3 30 27,0
C2 27 24,5 25 22,7 26 23,6
D - E 9 8,2 9 8,2 9 0,9

* p≤0,05.

Tabela 5. Fatores sócio demográficos associados à categoria crenças 
sobre benefícios em relação ao peso ideal e exercício. São Caetano 
do Sul, São Paulo, 2016.

Variáveis

Peso ideal e exercícios

Manter o peso ideal Fazer exercícios

N (%) Valor 
de p N (%) Valor 

de p

Gênero

Homens 36 32,7 0,274 30 27,3 0,882

Mulheres 71 64,5 55 50,0

Etnia

Brancos 81 73,6 0,159 65 59,1 0,029*

Negros 26 23,6 20 18,2

Faixa etária

60 - 64 32 29,1 0,780 25 22,7 0,669

65 – 69 18 16,4 14 12,7

70 – 74 22 20,0 15 13,6

75 - 79 35 31,8 31 28,2

Classe social

A 3 2,7 0,718 3 2,7 0,085

B1 6 5,5 5 4,5

B2 31 28,2 26 23,6

C1 31 28,2 22 20,0

C2 26 23,6 23 20,9

D - E 10 9,1 6 5,4

Tabela 6. Fatores sócio demográficos associados à categoria crenças 
sobre benefícios em relação a álcool e fumo. São Caetano do Sul, 
São Paulo, 2016.

Variáveis

Álcool e fumo
Evitar bebidas 

alcoólicas
Não fumar ou parar 

de fumar

N (%) Valor 
de p N (%) Valor 

de p
Gênero
Homens 36 32,7 0,307 37 33,6 1,0
Mulheres 68 61,8 70 63,6
Etnia
Brancos 77 70,0 0,805 81 73,6 0,780
Negros 27 24,5 26 23,6
Faixa etária
60 - 64 31 28,2 0,553 32 29,1 0,746
65 – 69 17 15,4 18 16,4
70 – 74 22 20,0 22 20,0
75 - 79 34 30,9 35 31,8
Classe social
A 3 2,7 0,598 3 2,7 0,159
B1 5 4,5 6 5,5
B2 31 28,2 31 28,2
C1 28 25,5 30 27,3
C2 27 24,5 27 24,5
D - E 10 9,1 10 9,1
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DISCUSSÃO
No presente estudo 110 idosos usuários de UBS de São 

Caetano do Sul foram avaliados. Destes, 63,6% aderidos ao 
tratamento anti-hipertensivo e 78,2% estavam com os níveis 
pressóricos controlados. Entretanto, ao se considerar apenas 
os idosos cuja pressão encontrava-se controlada, apenas 50,9% 
estavam aderidos ao tratamento. Tanto os valores de adesão, 
bem como os níveis de controle da pressão arterial identificados 
neste trabalho superam os descritos em outros estudos.10,14,15 

Entre as variáveis demográficas e socioeconômicas es-
tudadas, nenhuma apresentou associação estatisticamente 
significante com a adesão ao tratamento anti-hipertensivo, em-
bora já tenha sido encontrada em outros estudos, relação entre 
raça, estado civil, ocupação, escolaridade, renda, idade, apoio 
familiar e social e adesão ao tratamento medicamentoso.10 

Para Silva et al. 16 as mulheres apresentaram níveis de 
pressão arterial mais controlados que os homens, embora 
tenham menor renda, índice de massa corporal elevado, 
menor apoio social e maior percentual de transtornos mentais 
comuns. A predominância da hipertensão em mulheres vem 
sendo apontada por alguns estudos refletindo também a 
maior procura desta população pelos serviços de saúde 
tanto no Brasil como exterior.7 Ainda em relação à classe 
social, mais da metade dos entrevistados pertenciam às 
classes B2 e C, sendo que não foi observada associação 
entre classe social e adesão ao tratamento anti-hipertensivo. 
A redução da hipertensão arterial ocorre, na maioria dos 
estudos, em indivíduos com maiores níveis de escolaridade 
e outros fatores de ordem social e condições de ocupação. 
Por outro lado, níveis econômicos mais baixos associam a 
maior prevalência da HAS e exposição a fatores de risco para 
elevação da pressão arterial.14 Um maior nível de instrução 
pode favorecer a compreensão do idoso a respeito de sua 
condição de saúde e de seu tratamento medicamentoso, o 
que pode contribuir para a adesão.12

Observamos que a grande quantidade de medicamentos 
utilizados pelos pacientes, aumenta a complexidade do regime 
terapêutico e piora a adesão ao tratamento.17 De acordo com 
a análise dos dados do PNAD, homens utilizam menos medi-
camentos que as mulheres. Além disso, a indicação quanto 
ao uso de medicamentos para o tratamento da hipertensão é 
elevada, o que deve ser considerado como aspecto positivo, 
haja vista que a doença hipertensiva é assintomática.17

A não adesão é identificada como principal causa da 
pressão arterial não controlada, o que acarreta em aumento 
do risco para doenças cardiovasculares.9

Os resultados deste estudo demonstram que os ido-
sos hipertensos conhecem os benefícios que a redução da 

ingestão de sal e açúcar na dieta pode trazer para o controle 
da pressão arterial, bem como a redução de estresse e a 
prática regular de exercícios físicos. Em estudo semelhante, 
a maioria dos pacientes aderiu à dieta com restrição de sal, 
gorduras e açúcares, à regularidade na medida da pressão 
arterial e nas consultas médicas, evitar bebida alcoólica e 
tomar medicação corretamente. O controle do peso e os 
comportamentos relacionados com o controle do estresse 
e a prática de atividade física tiveram uma adesão menor.13 

Nesse estudo foi identificada associação significante 
entre prática regular de exercícios físicos e etnia, bem como 
relação inversa entre adesão aos tratamentos medicamen-
tosos no geral e classe social, corroborando os resultados 
encontrados na literatura.17,18 Neste estudo foi identificada a 
relação estatisticamente significante entre o hábito de ingerir 
as medicações e a classe social. 

Fatores sócio demográficos, comportamentais e clínicos 
não interferiram na adesão, como também observado em São 
Caetano do Sul e o absenteísmo às consultas era baixo. O 
fato de São Caetano apresentar o melhor índice de IDHM 
não garantiu níveis elevados de adesão ao tratamento anti-
-hipertensivo. Porém, essa variação de valores de adesão 
encontrados pode ser atribuída aos diferentes instrumentos 
para avaliação da adesão disponíveis na literatura. 

Este estudo reforça a evidência que a crença em saúde 
é capaz de influenciar a adesão ao tratamento e um forte 
preditor do comportamento para busca do seguimento ade-
quado. Embora a percepção dos benefícios quanto à adoção 
de medidas de prevenção e controle da HAS não implicarem 
diretamente na coerência e efetividade de ações em busca 
da adesão, é importante fornecer ao paciente elementos 
que possam contribuir para a compreensão do tratamento 
levando-o a acreditar que terá resultados positivos se segui-lo 
de maneira adequada.19,20

CONCLUSÃO
Concluímos que a maioria da população estudada estava 

aderida ao tratamento, tendo noção dos benefícios em controlar 
os fatores de risco para hipertensão. Os dados foram seme-
lhantes entre homens e mulheres e a classe social impactou 
inversamente na adesão ao tratamento medicamentoso.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 
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JOGOS RECREATIVOS PARA UM GRUPO DE IDOSOS: 
IMPACTOS SOBRE A SAÚDE MENTAL E 

CARDIOVASCULAR

RECREATIONAL GAMES FOR A GROUP OF OLDER PEOPLE: IMPACTS ON MENTAL 
AND CARDIOVASCULAR HEALTH

RESUMO
Os jogos recreativos são aliados fundamentais do envelhecimento humano e podem 

auxiliar o indivíduo a desenvolver melhores condições de saúde física e mental. Este 
trabalho apresenta o projeto de extensão “Educação em Saúde no Esporte”, desen-
volvido na cidade de Jataí-GO, no decorrer das atividades do curso de Enfermagem 
da Universidade Federal de Goiás. O objetivo deste projeto foi a promoção da saúde 
mental e cardiovascular por meio da realização de atividades físicas e jogos recrea-
tivos. Os jogos oferecem um momento de lazer, comunicação e diversão ao público 
e permitem, também, que os idosos possam trabalhar as funções psicomotoras e 
cognitivas. Este projeto de extensão empregou metodologia pautada na abordagem 
quanti-qualitativa e os instrumentos de coleta de dados foram preenchidos em fichas 
de exames físicos, colhidos antes da recreação devido ao consumo de medicamentos 
após o início dos jogos. Os resultados demonstram que houve mudanças discretas, 
porém positivas, na redução da pressão arterial sistólica, pressão de pulso e perda 
de peso e, além disso, notou-se, por meio das entrevistas, que os participantes 
tinham notável consciência da necessidade de maiores cuidados com a própria 
saúde. As atividades lúdicas aliadas à atividade física mostram-se efetivas para o 
envelhecimento saudável, com melhora da qualidade de vida, participação social, 
saúde mental e cardiovascular, ressaltando a importância de ações interprofissionais 
para a promoção da saúde.

Descritores: Jogos Recreativos; Idoso; Saúde Mental; Doenças Cardiovasculares.

ABSTRACT
Recreational games are of the utmost importance in human aging and can help the 

individual improve their physical and mental health. This work presents the extension 
project “The Importance of Sports to Health”, developed in the city of Jataí-GO, during 
the activities of the Nursing course of Universidade Federal de Goiás. The objective of 
this project was to promote mental and cardiovascular health through physical activity and 
recreational games. Games represent leisure time for the public with the opportunity for 
communication and entertainment, and also allow the elderly to perform psychomotor and 
cognitive functions. This extension project used methodology based on the quantitative 
and qualitative approach and the data collection instruments were completed on physical 
examination forms, collected prior to the recreational activities due to the intake of drug 
products after the beginning of the games. The results show slight yet positive changes 
in the reduction of systolic blood pressure and pulse pressure along with weight loss. 
In addition, the interviews showed that the subjects had a remarkable awareness of the 
need for greater care with their own health. Leisure activities combined with physical 
activity have proved effective for healthy aging, with an improvement in quality of life, 
social participation, mental and cardiovascular health, emphasizing the importance of 
interprofessional actions for the promotion of health.

Keywords: Games, Recreational; Aged; Mental Health; Cardiovascular Diseases.
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JOGOS RECREATIVOS PARA UM GRUPO DE IDOSOS:IMPACTOS SOBRE A SAÚDE MENTAL E CARDIOVASCULAR

INTRODUÇÃO
A saúde é para o ser humano uma de suas maiores 

riquezas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
ela é “um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não apenas a ausência de doença.”1 A população 
para ter saúde precisa viver em boas condições, ter sanea-
mento básico, lazer, educação, boa alimentação, trabalho, 
segurança entre outros fatores que contribuem para uma 
boa qualidade de vida.2,3

O idoso necessita de uma assistência voltada para a sua 
saúde, de atenção especial dos familiares, bem como dos 
profissionais que os acompanham, haja visto que muitos 
estão em uma fase de declínio funcional e progressiva inati-
vidade física. Ressalta-se, ainda, que essa população vem 
crescendo numericamente há cada dia, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatístico (IBGE).4-7

De acordo com o Estatuto do Idoso, existe a necessidade 
de priorizar a qualidade de vida desse grupo, sendo respon-
sabilidade da família, da sociedade e do poder público, o 
processo de promoção da saúde contínua.

Para que os idosos tenham um envelhecimento saudável, 
é recomendado que preservem e fortaleçam sua independên-
cia, autonomia, relações interpessoais e lazer, participando 
ativamente de jogos de memória, dama, dominó e atividades 
físicas entre outros. Esses jogos estimulam o raciocínio e a per-
cepção corporal e social, promovendo satisfação e bem-estar, 
vivenciando produtivos momentos interrelacionais, trabalhando 
as funções físicas, psicomotoras e emocionais do indivíduo.8

Os jogos recreativos são uma forma de trabalhar o pro-
cesso cognitivo, emocional e psicomotor nos idosos, propor-
cionam momentos de lazer que colaboram com a promoção 
da saúde mental do indivíduo por meio de momentos de 
distração, integração e comunicação e promovem alegria 
para essa população. Nesse sentido, justificou-se realização 
da integração em um grupo de idosos institucionalizados por 
meio de jogos recreativos e, concomitantemente, a análise 
dos parâmetros hemodinâmicos memória, emoções e co-
municação entre eles e os profissionais, para compreensão 
do impacto de tais atividades.

Este estudo busca evidenciar a importância da atividade 
física associada à atividade lúdica nos parâmetros hemo-
dinâmicos e na promoção da saúde da população idosa, 
onde o diálogo é um grande aliado,4-6 para identificar as 
necessidades deste público.

MATERIAIS E MÉTODO
O trabalho foi desenvolvido por uma equipe de docentes e 

discentes do Curso Superior de Enfermagem, da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) - Regional Jataí, conjuntamente com 
o Educador Físico do município, para promover a saúde do 
idoso no Lar Vila Vida.

O Lar Vila Vida, de acordo com a Prefeitura Municipal de 
Jataí-GO, é uma instituição e órgão público, sem fins lucra-
tivos, o qual tem responsabilidade de abrigar em unidades 
domiciliares casais de idosos e aposentados com idade igual 
ou superior a 60 anos, que não possuem moradia própria e 
com autonomia funcional preservada.9

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, transversal 
com abordagem quanti-qualitativa, em que os instrumentos de 
coleta de dados foram preenchidos concomitantemente com 

as fichas de exame físico, colhidos sempre antes da recreação 
devido ao consumo de medicamentos após o início dos jogos. 
Existem 30 idosos residentes no condomínio Vila Vida, com 
idades entre 60 e 89 anos, entretanto, apenas nove deles 
completaram parte das análises de dados dos sinais vitais, 
IMC e entrevista, devido a dificuldades em conciliar a presença 
continuada com as atividades da casa e compromissos fora do 
condomínio. As intervenções foram realizadas semanalmente, 
em um encontro com duração de duas horas no período da 
manhã, totalizando 10 encontros, ou seja, 20 horas.

Inicialmente foi feito o convite aos idosos residentes, ex-
pondo os objetivos do estudo e as atividades que seriam 
desenvolvidas. Após aceite, foi realizada uma entrevista, na 
qual foram coletadas as variáveis pressão arterial sistêmica 
(PAS) com o aparelho manual do tipo aneroide, frequência 
cardíaca (FC) e frequência respiratória (FR), com a utilização do 
relógio (Polar). O peso (Kg) foi verificado por meio de balança 
da própria unidade e a altura (cm), com fita métrica. As inter-
venções aconteciam após coleta dos dados individualmente. O 
grupo era distribuído em mesas de jogos (dama, uno, dominó) 
e rodas de conversa durante sete encontros, uma vez por 
semana, contando com a presença de amigos e familiares na 
confraternização de encerramento das atividades do trabalho.

O projeto de extensão é amparado legalmente pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal de Goiás 
CEP/UFG, com aprovação sob o Parecer nº 1.008.808. A 
execução obedeceu a questões de ordem ética, conforme 
estabelece a resolução 466/2012. A análise estatística dos 
resultados referentes às variáveis foi expressa como média ± 
desvio padrão, nas figuras foram representadas as médias. 
As variáveis categóricas foram expressas como proporção 
ou porcentagem. Inicialmente, foi utilizado o BioEstat 3.0 
para o teste de normalidade D’Agostino-Pearson, para de-
terminar se o conjunto de dados de uma variável aleatória é 
bem estruturada por uma distribuição normal ou não e para 
calcular a probabilidade da variável aleatória subjacente, está 
normalmente distribuída. O teste t de student e Mann-Whitman, 
foram aplicados para análise da comparação dos valores dos 
componentes da PASc e PASb, conforme normalidade da 
amostra. Foram considerados significantes quando P < 5%, 
esta análise estatística foi realizada utilizando o software 
Statistical Package for Social Science (SPSS) Statistics versão 
2.0 for Windows. Com a realização deste projeto foi possível 
criar um banco de dados, no qual foram separadas e arma-
zenadas as variáveis qualitativas para poderem ser utilizadas 
em pesquisas futuras.

RESULTADOS
Dados demográficos

Conforme mencionado anteriormente, participaram das 
atividades nove idosos residente do Lar Vila Vida, com idade 
média de 74,5 anos. Dos idosos pesquisados sete eram 
viúvos, seis analfabetos e todos residiam no lar por mais 
de cinco anos. 

Parâmetros analisados
Os dados analisados dos nove idosos participantes nas 

atividades foram comparados com o momento inicial do 
projeto (primeira consulta) e após as atividades lúdicas (última 
consulta), conforme a Tabela 1.
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De modo geral, houve diminuição da primeira intervenção 
para a última na PS, Pressão Arterial Diastólica (PD) e PP. 
Contudo, apenas foi estatisticamente significante (p<0,05) a 
diferença na PS, ou seja, podendo confirmar que as pressões 
reduziram após a educação em saúde.

A maioria dos participantes (66,7%, N=6) apresentava 
sobrepeso ou obesidade, o que está relacionado ao aumento 
do risco cardiovascular. Sendo assim, fez-se necessário 
alertá-los sobre as mudanças de hábitos alimentares e a 
realização de atividade física para obterem uma melhor 
qualidade de vida e redução do risco cardiovascular. Todos 
pacientes tiveram variações que estão dentro da faixa de nor-
malidade na frequência cardíaca tanto da FC quanto da FR.

ENTREVISTAS
As entrevistas foram realizadas em todos idosos, os quais 

revelaram seus sentimentos após o término das intervenções. 
Nesse sentido, foi possível analisar como as atividades do 
projeto influenciaram a vida dos idosos. De forma geral, 
eles mostraram-se satisfeitos, e conscientes sobre os atos 
inadequados, que não colaboram para ter uma boa saúde 
e declararam melhora na saúde mental.

Para análise das entrevistas, foram adotados procedimen-
tos da pesquisa qualitativa, em que se conseguiu detectar 
tópicos que se configuraram em três categorias de análise: 
1-Satisfação com o Projeto; 2- Conscientização para uma 
vida mais saudável e 3- Melhoras físicas e mentais.

1 - Satisfação com o Projeto
“vocês foram maravilhosos (...) as brincadeiras que você 

trouxe parece que alegra mais um pouco a vida da gente, 
por que sábado e domingo aqui nesse condomínio é uma 
tristeza, então as brincadeiras que vocês trouxeram foi muito 
boa pra nós, diverte a gente” (Paciente 2, entrevista).

2 - Conscientização para uma vida mais saudável
“Eu notei muita coisa. Umas coisas é a lambança da gente, 

por que esse negócio de diarreia, às vezes a gente come umas 
coisas que não pode e atrapalha” (Paciente 1, entrevista).

3 - Melhoras físicas e mentais
“Nossa! Eu achei ótimo, muito bom, a gente fica mais 

feliz quando vocês chegam aqui, a gente tem uma instrução, 
a gente se sente bem, controla o jeito de tomar remédio” 
(Paciente 3, entrevista).

DISCUSSÃO
O presente trabalho permitiu demonstrar que os resul-

tados apresentaram significante melhora para o grupo de 
idosos em relação a pressão arterial sistólica (PS) e redução 
da primeira para última consulta da pressão de pulso (PP), 
e os relatos verbais destacaram os benefícios vivenciados 
pela participação no projeto.

A pressão de pulso (PP) está fortemente descrita como 
marcador precoce e independente de risco cardiovascular 
(RCV), sendo considerada como a diferença da pressão arte-
rial sistólica (PS) em relação à pressão arterial diastólica (PD).

Dessa maneira, homens e mulheres com PP ≥ 50 mmHg, 
apresentaram duplo aumento dos riscos/eventos cardio-
vasculares futuros, mesmo quando outros fatores fossem 
descartados. Nos pacientes desse projeto, a PP apresen-
tou-se elevada na primeira consulta (52 mmHg), sendo que 
na última, após orientações, a mesma reduziu para níveis 
considerados normais, isto é, abaixo de 50 mmHg. Os pa-
cientes apresentaram na primeira consulta PP elevada, mes-
mo estando com a PS e PD controlada nas duas aferições 
(PS < 140 mmHg e PD < 90 mmHg).10,11

Apesar das orientações nutricionais realizadas, não se 
observam diferenças estatisticamente significantes na média 
do IMC, contudo isso pode estar relacionado ao tempo limi-
tado de intervenção (20 horas), que pode ter sido insuficiente 
para evidenciar mudanças nessa variável. 

Em entrevista os idosos falaram sobre as melhoras que 
obtiveram nos aspectos físicos, emocionais, e relacionais, 
momento em que ficou evidente uma grande satisfação dos 
participantes, além da gratidão por terem a presença de 
profissionais por perto.

O idoso necessita de atenção, cuidado e companhia 
de seus familiares e de pessoas do seu convivo pessoal, 
mas nem todos tem essa disponibilidade para suprir essas 
necessidades. Juntamente com a falta de estrutura familiar, 
o idoso não recebe a atenção necessária de seus entes e 
por causa desses fatores, estes idosos são inseridos em 
instituições de longa permanência.12,13

A promoção da saúde foi realizada juntamente com as 
atividades lúdicas, rodas de conversa e a monitoração dos 
sinais vitais e o índice de massa corporal (IMC). Observou-se 
maior adesão medicamentosa, devido ao uso incorreto das 

Tabela 1. Dados clínicos obtidos entre os idosos na primeira e na 
última visita ao condomínio Vila Vida. Jataí, Goiás, Brasil, 2016.

Primeira consulta
Pacientes PS PD PP FC FR Peso Altura IMC

1 150 80 70 73 16 49,5 1,5 22
2 110 80 30 56 16 66,9 1,79 20,8
3 130 60 70 63 20 70,3 1,63 26,4
4 130 70 60 62 16 113,6 1,5 50,4
5 120 80 40 61 16 73 1,55 30,3
6 170 80 90 78 20 54,3 1,59 21,4
7 130 80 50 46 23 81 1,5 36
8 120 80 40 62 20 83 1,75 27,1
9 120 100 20 51 19 61,9 1,47 28,6

Média 131 79 52 61 18 73 2 29
Última consulta

Pacientes PS PD PP FC FR Peso Altura IMC
1 120 80 40 69 17 49 1,5 21,7
2 120 80 40 62 17 66,5 1,79 20,7
3 120 80 40 64 20 75 1,63 28,2
4 120 90 30 51 18 113,3 1,5 50,3
5 110 80 30 66 20 72,3 1,55 30,0
6 120 80 40 70 18 54 1,59 21,3
7 130 50 80 48 20 80,7 1,5 35,8
8 110 60 50 62 19 78,5 1,75 25,6
9 120 80 40 56 18 59,3 1,47 27,4

Média 119 76 43 61 19 72 2 29
P valor 0,04 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2

Pressão Arterial Sistólica (PS), Pressão Arterial Diastólica (PD), Pressão de Pulso (PP), 
Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR), Peso (Kg), Altura (cm), e Índice 
de Massa Corporal (IMC).
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dosagens e número de comprimidos diários, isso pode explicar 
a redução dos valores da PP. As atividades lúdicas e rodas de 
conversas, foram meios utilizados para desenvolver a integra-
ção, a aprendizagem, a comunicação e a troca de experiências 
com o público idoso que tanto necessita de atenção

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho evidenciou melhoras discretas nos 

idosos participantes nos campos afetivos, inter-relacionais, 
psicomotores e nos parâmetro vitais. O número de partici-
pantes, os dados coletados e o tempo de intervenção (10 
encontros, 20 horas) são limitações desse estudo, contudo 
os achados contribuem para desenvolvimento de estudos 
posteriores uma vez que apontam uma tendência de melhora 
na qualidade de vida da população idosa.

Verificou-se que o acompanhamento dos sinais vitais e IMC 
associados aos jogos recreativos e às rodas de conversas, 
despertaram atenção dos pacientes para sua própria saúde e 
autocuidado. Foi observada, a euforia e alegria dos pacientes 
ao verem a equipe no condomínio e, além disso, notou-se 

que com o decorrer das visitas, os números de pacientes 
aumentaram. Nesse sentido, houve um elo de aproximação 
com os idosos, os quais relataram com o passar do tempo, 
os seus problemas, suas emoções, suas histórias vividas, a 
saudade de pessoas e as suas dificuldades do cotidiano.

A equipe do projeto espera que os idosos levem esses 
momentos para o resto de suas vidas, considerando que os 
mesmos poderão passar as experiências vividas para outros 
idosos, podendo assim garantir qualidade de vida melhor a 
um número maior de indivíduos. As intervenções realizadas 
foram eficazes para que os resultados obtidos fossem apresen-
tados, além disso, notou-se ao realizar as entrevistas retorno 
satisfatório dos idosos, assim vale destacar a continuidade 
deste projeto em outras realidades das cidades brasileiras.
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Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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ADIPONECTINA, DOENÇA CARDIOVASCULAR E SUAS 
RELAÇÕES COM O EXERCÍCIO FÍSICO: REVISÃO NARRATIVA

ADIPONECTIN, CARDIOVASCULAR DISEASE AND ITS RELATIONSHIP WITH PHYSICAL 
EXERCISE: A NARRATIVE REVIEW 

RESUMO
Há uma estreita relação entre os níveis circulantes de adiponectina, resistência à 

insulina e risco cardiovascular. As evidências disponíveis que avaliaram a relação entre 
adiponectina e exercício físico apresentam algumas controvérsias. Estudos recentes 
mostraram que o treinamento aeróbico não altera os níveis de adiponectina sem que 
haja redução significativa no peso corporal; outros estudos mostram que uma modesta 
perda de peso, em conjunto com treinamento aeróbico, melhora de forma importante 
os níveis dessa proteína – inclusive se não houver alteração no peso. Por outro lado, foi 
documentado que o treinamento aeróbico aumenta níveis de adiponectina até mesmo se 
houver ganho de peso. Motivado por tais discordâncias, o objetivo desta revisão narrativa 
foi apresentar e discutir a relação entre adiponectina e doenças cardiovasculares, bem como 
a possível influência do exercício físico nas concentrações sanguíneas de adiponectina 
e a sua associação com a melhora do estado glicêmico.

Descritores: Adiponectina; Exercício Físico; Doenças Cardiovasculares.

ABSTRACT
There is a close relationship between circulating levels of adiponectin, insulin resistance 

and cardiovascular risk. The available evidence that evaluated the relationship between 
adiponectin levels and physical exercise is somewhat controversial. Recent studies have 
shown that aerobic training does not alter adiponectin levels without significant reduction 
in body weight; other studies show that modest weight loss, along with aerobic training, 
significantly improves the levels of this protein – even if there is no change in weight. On the 
other hand, it has been documented that aerobic training increases levels of adiponectin 
even if there is weight gain. Motivated by such inconsistencies, the purpose of this narrative 
review was to present and discuss the relationship between adiponectin and cardiovascular 
diseases, as well as the possible influence of physical exercise on blood concentrations of 
adiponectin and its association with improved glycemic status.

Keywords: Adiponectin; Exercise Physical; Cardiovascular Diseases.

INTRODUÇÃO 
Atualmente, reconhece-se o tecido adiposo como um impor-

tante estoque de energia, bem como um órgão que secreta uma 
variedade de substâncias bioativas com funções parácrinas, au-
tócrinas e endócrinas, incluindo: leptina, TNF-α (fator de necrose 
tumoral alpha), PAI-1 (inibidor do ativador de plasminogênio 1) 
e adiponectina, denominadas, coletivamente, de adipocinas.1,2 

A associação entre os níveis circulantes de adiponectina 
e o exercício físico vem sendo extensivamente pesquisada. 
Recentemente, uma meta-análise sugeriu que o treinamen-
to físico, principalmente o aeróbico, aumenta os níveis de 
adiponectina.3 Este fato pode ser considerado como de 
importância clínica, uma vez que a adiponectina apresenta 
mecanismos que protegem o sistema cardiovascular e reduz 
o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2.4

ADIPONECTINA: ESTRUTURA 
MOLECULAR

A adiponectina é uma proteína composta por 244 ami-
noácidos e quatro domínios: uma região variável com 27 
aminoácidos, um domínio globular na região C-terminal, uma 
sequência sinalizadora na região N-terminal e um domínio 
tipo-colágeno.5 Sua concentração plasmática varia entre 5 e 
30μg/mL, o que representa 0,05% das proteínas plasmáticas 
totais.6

Ela pode existir como forma completa (full-length) – sendo 
gerada a partir de monômeros, apresentando-se em três 
formas: trímeros de baixo peso molecular, hexamâmeros de 
médio peso molecular e multímeros (com 12-18 monôme-
ros) de elevado peso molecular7 – e também na forma de 
pequenos fragmentos globulares. Entretanto, estes últimos 
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são encontradas em pequenas quantidades na circulação, 
resultante da clivagem proteolítica da adiponectina completa 
pela elastase secretada pelos monócitos ativados e pelos 
neutrófilos.8 As três formas multiméricas são encontradas 
na circulação, associadas com várias proteínas séricas, 
recentemente caracterizadas em humanos.9

Uma vez que monômeros não são frequentemente en-
contrados na circulação, sugere-se que a atividade biológica 
da adiponectina se deva principalmente aos multímeros de 
elevado peso molecular.10

ADIPONECTINA E DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES

O interesse acerca da pesquisa sobre adiponectina per-
maneceu baixo até os anos 1999-2000, quando associou-se 
a obesidade aos baixos níveis circulantes desta proteína 
– fenômeno conhecido como hipoadiponectinemia, com 
efeitos danosos ao metabolismo glicídico e à doença arterial 
coronariana.11 Ademais, estudos epidemiológicos conduzidos 
em humanos identificaram a hipoadiponectinemia como um 
fator de risco independente para doença cardiovascular.12,13 
Em 1999, a ação antiaterosclerótica da adiponectina foi 
demonstrada através dos mecanismos de inibição da adesão 
de monócitos nas células endoteliais aórticas e supressão da 
transformação dos macrófagos para células espumosas.14

As doenças cardiovasculares se desenvolvem por 
interação de diversos fatores ambientais e genéticos, pro-
movendo a aterosclerose.15 A elevação da suscetibilidade 
para a aterosclerose surge do desequilíbrio de atividades 
pró-aterogênicas e anti-aterogênicas.16 Apesar da natureza 
dos componentes genéticos deste processo ainda ser 
pouco conhecida, existe a hipótese de que a variabilidade 
de genes que modulam as respostas da parede arterial aos 
danos ateroscleróticos desempenhe um importante papel 
para este desfecho.17

Como já mencionado, a síntese e secreção de diversas 
citocinas pelo tecido adiposo contribui para o desenvolvi-
mento de doenças cardiovasculares.18

 Dentre estas, a adi-
ponectina tem sido extensivamente estudada devido ao seu 
efeito antiaterogênico,19,20 relacionando-se à sensibilidade 
insulínica, oxidação de ácidos graxos livres e inibição da 
inflamação.21 Portanto, a hipoadiponectinemia apresenta-se 
em condições como a síndrome metabólica, agravando o 
risco cardiovascular.22

Diversos estudos clínicos recentes suportam a ideia de 
uma relação direta entre a hipoadiponectinemia e o surgi-
mento de complicações vasculares nos seres humanos. Por 
exemplo, demonstrou-se que este estado favorece a disfun-
ção endotelial nas artérias coronárias, independente da resis-
tência à insulina, índice de massa corporal e dislipidemia.23

Em concordância, modelos animais com deficiência 
de adiponectina tornam-se mais expostos ao prejuízo na 
vasodilatação endotélio-dependente e hipertensão arterial 
sistêmica. Em coelhos, a adiponectina mediou uma atenuação 
significativa da placa aterosclerótica na aorta abdominal – 
associada com a diminuição da expressão de moléculas de 
adesão (incluindo a molécula de adesão vascular-1, VCAM-1; 
e molécula de adesão intercelular-1, ICAM-1), criando grande 
estusiasmo acerca desta proteína.24

Portanto, além dos reconhecidos efeitos benéficos sobre a 
sensibilidade à insulina e o metabolismo lipídico, a adiponectina 
exerce múltiplos efeitos vasoprotetores através da sua ação so-
bre o sistema vascular, incluindo células endoteliais, monócitos, 
macrófagos, leucócitos, plaquetas e proteínas de membrana 
externa, formação de placas e desenvolvimento de trombose.25

SECREÇÃO DA ADIPONECTINA
A secreção da adiponectina é regulada por substâncias 

que incluem a insulina, como mostrado em alguns estudos 
realizados a partir da cultura de adipócitos 3T3-L1 e gordura 
visceral humana.26,27 Em contraste, Fasshauer et al.28 mostra-
ram uma relação inversa, isto é, havia diminuição dos níveis 
de RNAm de adiponectina nos adipócitos 3T3-L1 e uma 
associação entre hiperinsulinemia e hipoadiponectinemia. 
Desta maneira, os mecanismos relacionados à síntese e 
secreção de adiponectina regulados pela insulina ainda não 
estão devidamente esclarecidos.8

O TNF-α promove significativa diminuição da síntese e se-
creção da adiponectina dos adipócitos 3T3-L1, suprimindo o 
promotor do seu gene.29 No que diz respeito às catecolaminas, 
existem estudos que relacionam os agonistas ß-adrenérgicos 
e os análogos do AMPc à inibição da expressão e liberação 
de adiponectina.30 Glicocorticóides, interleucina-6 (IL-6) e 
endotelina 1 (ET-1) também acarretaram o mesmo efeito.31

MECANISMOS DE AÇÃO DA 
ADIPONECTINA

A adiponectina atua em receptores denominados de 
adipoR1 e adipoR2.32 O primeiro é amplamente expresso nas 
células hepáticas e musculares esqueléticas; o segundo é 
principalmente expresso no fígado, mas apresenta-se também 
em macrófagos e monócitos e, por fim, ambos se expressam 
no hipotálamo e no núcleo paraventricular.3

Há duas vias de sinalização após a atuação da adipo-
nectina em seus receptores específicos: uma mediada pela 
ativação dos receptores PPAR-α e outra pela cinase ativada 
pelo AMP (5’-AMP-activated protein kinase; AMPK). Nas células 
hepáticas, o adipoR1 ativa a AMPK que, por consequência, 
inibe as expressões de genes envolvidos na gliconeogênese 
e na lipogênese, ao passo que o adipoR2 promove poucos 
efeitos no que diz respeito à produção de glicose.33 Entretanto, 
através da ativação dos receptores PPAR-α, o receptor adipoR2 
promove a oxidação de ácidos graxos, porém não se observa 
este mesmo resultado com a estimulação do adipoR1.34

No músculo esquelético, a ligação da adiponectina ao adi-
poR1 provoca interação deste receptor com a proteína APPL-1, 
uma GTPase (Rab5 small GTPase effector), promovendo a trans-
locação do glut-4, responsável pela difusão facilitada da glicose, 
o que contribuiria para o aumento da sensibilidade à insulina.35

Nos receptores nucleares PPAR-α, as adiponectinas 
atuam e promovem a expressão de vários genes relacionados 
ao metabolismo lipídico, conduzindo, consequentemen-
te, à oxidação dos ácidos graxos.36 Isto gera melhora na 
sensibilidade à insulina, evitando o acúmulo de lipídios na 
musculatura esquelética.37

A atuação subcelular nas células endoteliais abrange 
a AMPK e proteína cinase A do AMP cíclico (cAMP/protein 
kinase A; cAMP-PKA), o que provoca a produção de óxido 
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nítrico através de vias dependentes da PI3K (phosphatidylino-
sitol 3-kinase), mecanismo que envolve a ativação da eNOS 
(enzima óxido nítrico sintase) através da fosforilação pela 
AMPK. Ocorre também ativação do cAMP-PKA, provocando 
inibição da ativação do fator nuclear NF-kB. Este processo 
atenua as vias inflamatórias mediadas pelo TNF-α e inibe a 
adesão celular de células inflamatórias.38

Nas células musculares lisas, a adiponectina inibe a prolife-
ração celular através da ligação direta aos diferentes fatores de 
crescimento, promovendo inibição dos mesmos, principalmente 
o fator de crescimento derivado de plaquetas-BB (platelet-de-
rived growth factor BB; PDGF-BB), o fator de crescimento dos 
fibroblastos (fibroblast growth factor; FGF) e o heparin-binding 
epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF).39

Nas células cardíacas, expressos em quantidades seme-
lhantes ao que se encontra nas células musculares esqueléticas, 
observam-se receptores adipoR1 e adipoR2, e a ligação da 
adiponectina aos seus receptores específicos ativa a AMPK, fator 
que provoca diminuição da apoptose. Ocorre ainda, inibição 
da hipertrofia cardíaca, dirigida pela ET-1 e pela cicloxigenase 
2 (COX-2); por fim, ocorre a inibição da produção do TNF-α.40

ADIPONECTINA E APLICAÇÕES AOS 
ASPECTOS CARDIOVASCULARES

Em níveis vasculares, a adiponectina desempenha uma 
importante ação antiinflamatória, devido aos seguintes meca-
nismos: indução da produção de citocinas anti-inflamatórias 
– como a interleucina-10 (IL-10) – e o antagonista do receptor 
interleucina-1 (IL-1) nos monócitos e macrófagos, e a supressão 
da produção de interferon gama (INF-γ) pelos macrófagos 
estimulados pelo lipopolissacarídeo bacteriano (LPS). Através 
da secreção da IL-10 e estímulo à expressão do inibidor da 
metaloproteinase-1 (MMP-1), a adiponectina tem um papel 
relevante, também, na estabilização da placa aterosclerótica.41 

Além disto, a adiponectina inibe a expressão de receptores 
scavenger de classe A (SRA), reduzindo consequentemente o 
acúmulo intracelular de lipídios e promovendo diminuição da 
ação da enzima acil-CoA colesterol-aciltransferase-1 (ACAT-1) – 
cujo papel é o de catalisar a formação de éster de colesterol.42

No que tange à regulação dos níveis lipídicos, a hipoadi-
ponectinemia está relacionada a um acúmulo de lipídios no 
fígado e elevação nos níveis circulantes de VLDL e quilomí-
crons.43 Em verdade, a adiponectina aumenta a expressão da 
apolipoproteína A (apo-A) e a atividade da lipase lipoprotéica 
(LPL),44 duas proteínas cruciais ao processo catabólico de 
lipoproteínas ricas em triglicérides, tanto no tecido adiposo 
quanto no músculo esquelético; entretanto, a hipoadiponec-
tinemia promove aumento da atividade da lipase hepática, 
diminuindo os níveis de HDL-c, com consequente aumento 
nos níveis de LDL pequenas e densas.45 É amplamente aceito 
e documentado na literatura a relação direta entre LDLs 
pequenas e densas e aumento do risco cardiovascular.

ADIPONECTINA E EXERCÍCIO FÍSICO
O exercício físico, sabidamente, aumenta o fluxo sanguíneo 

no músculo esquelético, promovendo melhoria na captação de 
glicose – devido também a fatores como maiores concentrações 
de Glut-4 – e a sensibilidade à insulina.46 O gasto calórico advin-
do da prática do exercício físico promove redução da gordura 

corporal, sobretudo a andróide (abdominal), devido ao grande 
número de receptores ß-adrenérgicos no local, mais suscetíveis à 
lipólise.47 Consequentemente, há redução na resistência insulínica 
e no processo inflamatório promovido pelo excesso de gordura.

A adiponectina, em conjunto com o exercício físico, in-
fluencia o metabolismo glicídico, bem como as concentrações 
sanguíneas de insulina.48 Ocorre aumento na expressão do 
gene dos receptores AdipoR1 e AdipoR2 no músculo esque-
lético humano em resposta ao exercício físico, entretanto, a 
restrição calórica não promove modificações na expressão dos 
receptores no tecido adiposo.34 Por outro viés, relata-se que 
indivíduos obesos tendem a apresentar níveis mais elevados 
de AdipoR1, como forma compensatória aos níveis reduzidos 
de adiponectina sérica, comparados às pessoas eutróficas.49

Alguns estudos relacionam os efeitos do exercício físico 
sobre a sensibilidade insulínica às concentrações sanguíneas 
de adiponectina e/ou de seus receptores.34,50 Exercícios de 
alta intensidade proporcionam redução nas concentrações 
sanguíneas de adiponectina imediatamente após a atividade, 
mas sem alterações nos níveis de insulina.51 Já os exercícios 
de intensidade moderada têm sido relacionados à inalteração 
nas concentrações de adiponectina e à redução dos níveis de 
insulina.50 Contudo, a resposta da adiponectina ao exercício 
agudo é diferente em indivíduos treinados e destreinados.52

EXERCÍCIO FÍSICO AGUDO E 
CONCENTRAÇÕES SANGUÍNEAS 
DE ADIPONECTINA 

Punyadeera et al.53 mostraram que após prática de exercício 
agudo não houve alteração nos níveis de expressão tanto 
de adipoR1 como de adipoR2 no músculo esquelético de 
voluntários saudáveis. Todavia, o exercício aeróbico de alta 
ou baixa intensidade (75% ou 50% do VO2pico) aumentou os 
níveis de adiponectina imediatamente após uma sessão aguda 
de treinamento, mantendo-se elevado após 30 minutos, em 
homens inativos e com obesidade abdominal (circunferência da 
cintura ≥ 102cm). Para prolongar este efeito por um-três dias, 
foram suficientes apenas três sessões de exercício semanais. 
É importante salientar que isto ocorreu na ausência de qualquer 
alteração no peso ou circunferência da cintura, fortalecendo 
a hipótese de que o exercício traz benefícios indiscutíveis, 
independente de mudanças na composição corporal.54

Em consonância com estes achados, Kriketos et al.55 

relataram que uma semana de treinamento aeróbico resulta 
em aumento dos níveis de adiponectina em homens obesos. 
Entretanto, Numao et al.51 sugerem uma relação direta entre 
os níveis de adiponectina imediatamente após a cessação 
do exercício aeróbico e a sua intensidade: há redução sig-
nificativa após exercício em alta intensidade, ao passo que 
não se nota alteração após o exercício em intensidade baixa. 

As razões para estas discrepâncias não estão perfeita-
mente claras. Porém, uma hipótese que não se pode des-
cartar diz respeito às etnias das amostras: os participantes 
do estudo de Saunders et al.54 eram quase exclusivamente 
brancos, enquanto que aqueles envolvidos no estudo de 
Numao et al.51 eram japoneses. A relevância destes dados 
reside no fato de que a adiponectina circula em isoformas 
de pesos moleculares diferentes, e as proporções relativas 
destas isoformas são distintas em cada etnia.56
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Ainda analisando homens com sobrepeso, reportou-
-se que uma sessão de 45 minutos de exercício aeróbico 
submáximo (65% do VO2máx) não resultou em mudanças 
significativas na adiponectina até 48 horas pós-exercício.50

Por fim, foi demonstrado que o exercício agudo resulta 
em mudanças rápidas na transcrição do PGC-1α (coativador 
do PPARγ) no músculo esquelético. Esta via estabelece uma 
ligação entre o exercício agudo e a produção de adiponectina 
a nível do miócito.54

EXERCÍCIO FÍSICO CRÔNICO E 
CONCENTRAÇÕES SANGUÍNEAS 
DE ADIPONECTINA 

Pesquisadores demonstraram que o exercício físico crônico 
(por dois meses) altera o nível de receptores de adiponectina 
em ratos KKAy. A expressão do RNAm para adipoR1 no mús-
culo esquelético e no fígado estava aumentada; enquanto o 
nível de RNAm para adipoR2 era menor no fígado do grupo de 
exercício físico, em comparação com o grupo controle. Além 
disso, no grupo de intervenção, a expressão do RNAm da enzi-
ma acil-CoA oxidase (ACO) e carnitina-palmitoil transferase 1 
(CPT-1) foi maior no fígado, mas não no músculo esquelético.57

Um estudo recente sugeriu que o exercício aeróbico 
moderado (por um período de três meses) pode modular a 
expressão de RNAms para adipoR1 e adipoR2 em células 
mononucleares do sangue periférico. De fato, foi encontrado 
um aumento significativo nos níveis de RNAm de adipoR1 e 
adipoR2 nestas células, juntamente com o aumento da sen-
sibilidade à insulina e adiponectina de alto peso molecular.34

Haja visto a popularização que medeia o treinamento inter-
valado de alta intensidade (HIIT), pesquisadores avaliaram as 
respostas de dois meses de HIIT em ratos obesos. O HIIT foi capaz 
de aumentar a sensibilidade à insulina induzida pela obesidade, 
prevenindo a hipoadiponectinemia. Ademais, observou-se que este 
tipo de treinamento reverteu uma tendência de queda, advinda de 
uma dieta rica em gordura, do adipoR1 e das proteínas AMPK/
SIRT-1.58 Baseado nessas premissas, o HIIT parece ser uma 
estratégia eficiente para combater complicações metabólicas.

Em consonância com estes resultados, ao se comparar 
três meses de exercício intervalado moderado (MIIT) com 
o HIIT em adolescentes obesas, os níveis de adiponectina 
foram aumentados e o percentual de gordura reduzido em 
ambos os grupos. No entanto, as mudanças mais significa-
tivas foram observadas no grupo HIIT.59 Dessa maneira, a 
intensidade do exercício físico parece influenciar diretamente 
as concentrações séricas de adiponectina.

Apesar de vários estudos relatarem que o treinamento 
aeróbio não altera os níveis de adiponectina sem que haja 
redução significativa no peso corporal,60-62 um estudo mos-
trou que uma pequena perda de peso, em conjunto com 
exercício aeróbio, melhorou de forma importante os níveis de 
adiponectina – inclusive se não houver alteração no peso;63 
enquanto outros autores demonstraram que o exercício 
aeróbio aumenta níveis de adiponectina até mesmo se houver 
ganho de peso.64 As discrepâncias nestes resultados podem 
ocorrer devido a variações genéticas em diferentes populações.

Evidenciou-se, também, que o treinamento aeróbio leva à 
diminuição nos níveis de proteína C-reativa (PCR), IL-6 e leptina.65 

Desta forma, o exercício aeróbio regular reduz o risco de doença 
cardíaca, através das melhorias nos mecanismos antiinflamatórios. 

Recentemente, Kishida et al.66 relataram uma relação de 
proporcionalidade inversa entre a gordura visceral e a adipo-
nectina em obesos. De acordo, outro estudo traz que, após 
indivíduos obesos e resistentes à insulina seguirem alguns 
meses de dieta e treinamento aeróbio, os seus níveis de 
gordura visceral diminuíram as mudanças na distribuição de 
tecido adiposo estão relacionadas com alterações na secre-
ção de adipocinas e os níveis de adiponectina aumentaram.67

Ainda sobre o papel da dieta, avaliaram-se os efeitos 
da associação de exercício aeróbio com uma dieta caló-
rica de baixo nível glicêmico e uma de alto teor glicêmico. 
Os resultados sugeriram que o treinamento físico, indepen-
dente de redução na dieta, altera favoravelmente a secreção 
de adiponectina e leptina, possivelmente devido a uma di-
minuição no tamanho celular dos adipócitos.67

Evidências sugerem que a acumulação de gordura vis-
ceral intra-abdominal pode levar a adipócitos disfuncionais, 
resultando em doença metabólica.

Em contraste, uma recente meta-análise com 14 ensaios 
clínicos randomizados e 824 pacientes diabéticos tipo 2, não en-
controu associação entre o exercício aeróbio e aumento nos níveis 
de adiponectina.68 Para compreender estes resultados, devem-se 
levar em consideração as diferenças de idade, sexo, protocolo de 
treinamento, intensidade e duração do programa de exercício.

A quantidade de treinamento pode ser um fator importan-
te para o desfecho com relação aos níveis de adiponectina 
e marcadores inflamatórios no plasma (CRP, IL-6 e TNF-α). 
O treinamento físico aeróbio regular e de longo prazo conduziu à 
melhora significativa nesses parâmetros.69 Estes resultados foram 
corroborados pelos achados de Yoshida et al.,70 que revelaram 
um aumento de 51% na adiponectina após quatro meses de 
exercício moderado em pacientes dislipidêmicos e eutróficos. 

Os efeitos do exercício, de forma isolada, sobre a con-
centração de adiponectina ainda são inconsistentes. Diversos 
estudos não encontraram alteração nos níveis de adiponectina 
com treinamento físico. Entre estes, o tempo de medição da 
adiponectina foi descrito como sendo 24h após o último exer-
cício em alguns, ao passo que não foi mencionado em outros. 
Portanto, não se pode descartar a possibilidade de que este 
fato tenha contribuído para a inconsistência dos resultados.

CONCLUSÃO
Baseado nos estudos analisados, ainda não há um con-

senso estabelecido entre o melhor tipo de treinamento físico, 
redução ou não do peso corporal e os níveis circulantes de adi-
ponectina. Dessa forma, estudos mais robustos são necessários 
para uma resposta mais fidedigna. Entretanto, sabe-se que as 
pessoas com sobrepeso ou obesidade estão mais suscetíveis 
ao desenvolvimento de doenças crônicas e inflamatórias, e que 
o exercício físico é o melhor tratamento não farmacológico –  e 
também preventivo – contra essas enfermidades.

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(1):82-7



86

REFERÊNCIAS
1. Coelho M, Oliveira T, Fernandes R. Biochemistry of adipose tissue: 

an endocrine organ. Arch Med Sci. 2013; 9(2):191–200. 
2. Giralt M, Cereijo R, Villarroya F. Adipokines and the En-

docrine Role of Adipose Tissues. Handb Exp Pharmacol. 
2016;233:265-82.

3. Yu N, Ruan Y, Gao X, Sun J. Systematic Review and Meta-
Analysis of Randomized, Controlled Trials on the Effect of Ex-
ercise on Serum Leptin and Adiponectin in Overweight and 
Obese Individuals. Horm Metab Res. 2017;49(3):164-173.

4. Yamamoto S, Matsushita Y, Nakagawa T, Hayashi T, Noda 
M, Mizoue T. Circulating adiponectin levels and risk of type 
2 diabetes in the Japanese. Nutr Diabetes. 2014; 4 e130. 

5. Ghoshal K, Bhattacharyya M. Adiponectin: Probe of the mo-
lecular paradigm associating diabetes and obesity. World J 
Diabetes. 2015; 6(1): 151–66. 

6. Nigro E, Scudiero O, Monaco ML, Palmieri A, Mazzarella 
G, Costagliola C, et al. New Insight into Adiponectin Role 
in Obesity and Obesity-Related Diseases.  Biomed Res Int. 
2014; 2014: 658913.

7. Kim JA, Nuñez M, Briggs DB, Laskowski BL, Chhun JJ, Eleid 
JK, et al. Extracellular conversion of adiponectin hexamers into 
trimers. Biosci Rep. 2012; 32(6): 641–52.

8. Chen HT, Tsou HK, Chen JC, Shih JM, Chen YJ, Tang CH. 
Adiponectin enhances intercellular adhesion molecule-1 ex-
pression and promotes monocyte adhesion in human synovial 
fibroblasts. PLoS One. 2014;9(3):e92741.

9. Liu M, Liu F. Regulation of Adiponectin Multimerization, Sig-
naling and Function. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 
2014; 28(1): 25-31. 

10. Maia-Fernandes T, Roncon-Albuquerque R Jr, Leite-Moreira AF. 
Cardiovascular actions of adiponectin: pathophysiologic implica-
tions. Rev Port Cardiol. 2008;27(11):1431-49.

11. Hong SB, Lee JJ, Kim SH, Suh YJ, Han JY, Kim YS, et al. 
The effects of adiponectin and inflammatory cytokines on 
diabetic vascular complications in obese and non-obese 
patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin 
Pract. 2016;111:58-65.

12. Lee SH, Hong HR, Han TK, Kang HS. Aerobic training in-
creases the expression of adiponectin receptor genes in the 
peripheral blood mononuclear cells of young men. Biol Sport. 
2015;32(3):181-6. 

13. Lian K, Guo X, Huang Q, Tan Z, Xia C, Wang R, et al. Reduction 
Levels and the Effects of High-Molecular-Weight Adiponectin 
via AMPK/eNOS in Chinese Type 2 Diabetes. Exp Clin Endo-
crinol Diabetes. 2016;124(9):541-7.

14. Guerre-Millo M. Adiponectin: an update. Diabetes Metab. 
2008;34(1):12-8. 

15. Reschen ME, Lin D, Chalisey A, Soilleux EJ, O’Callaghan CA. 
Genetic and environmental risk factors for atherosclerosis 
regulate transcription of phosphatase and actin regulating 
gene PHACTR1. Atherosclerosis. 2016;250:95-105. 

16. Lusis AJ. Genetics of Atherosclerosis. Trends Genet. 
2012;28(6):267-75.

17. Sheweita SA, Baghdadi H, Allam AR. Role of Genetic Changes 
in the Progression of Cardiovascular Diseases. Int J Biomed Sci. 
2011;7(4): 238-48. 

18. Choi KM. The Impact of Organokines on Insulin Resistance, 
Inflammation, and Atherosclerosis. Endocrinol Metab (Seoul). 
2016;31(1):1-6.

19. Sakamoto K, Sakamoto T, Ogawa H. Effects of Metabolic Risk 

Factors on Production of Plasminogen Activator Inhibitor-1 and 
Adiponectin by Adipocytes. Circ J. 2008;72:844-46.

20. Ohashi K, Ouchi N, Matsuzawa Y. Adiponectin and hypertension. 
Am J Hypertens. 2011;24(3):263-9.

21. Yadav A, Kataria MA, Saini V, Yadav A. Role of leptin and adi-
ponectin in insulin resistance. Clin Chim Acta. 2013;417:80-4.

22. Davis SK, Gebreab SY, Xu R, Riestra P, Khan RJ, Sumner 
AE, et al. Association of adiponectin with type 2 diabetes 
and hypertension in African American men and women: the 
Jackson Heart Study. BMC Cardiovasc Disord. 2015;15:13.

23. Kumada M, Kihara S, Sumitsuji S, Kawamoto T, Matsumoto 
S, Ouchi N, et al. Association of hypoadiponectinemia with 
coronary artery disease in men. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
2003;23(1):85-9. 

24. Ebrahimi-Mamaeghani M, Mohammadi S, Arefhosseini SR, Fal-
lah P, Bazi Z. Adiponectin as a potential biomarker of vascular 
disease. Vasc Health Risk Manag. 2015;11:55-70.

25. Okamoto Y, Ishii S, Croce K, Katsumata H, Fukushima M, Kihara 
S, et al. Adiponectin inhibits macrophage tissue factor, a key 
trigger of thrombosis in disrupted atherosclerotic plaques. Athe-
rosclerosis. 2013;226(2):373-7.

26. Halleux CM, Takahashi M, Delporte ML, Detry R, Funahashi T, 
Matsuzawa Y, et al. Secretion of adiponectin and regulation of 
apM1 gene expression in human visceral adipose tissue. Biochem 
Biophys Res Commun. 2001;288(5):1102-7. 

27. Perrini S, Leonardini A, Laviola L, Giorgino F. Biological specific-
ity of visceral adipose tissue and therapeutic intervention. Arch 
Physiol Biochem. 2008;114(4):277-86.

28. Fasshauer M, Klein J, Neumann S, Eszlinger M, Paschke R. 
Hormonal regulation of adiponectin gene expression in 3T3-L1 
adipocytes. Biochem Biophys Res Commun. 2002;290(3):1084-9.

29. Wang Y, Wang H, Hegde V, Dubuisson O, Gao Z, Dhurandhar 
NV, et al. Interplay of pro- and anti-inflammatory cytokines to 
determine lipid accretion in adipocytes. Int J Obes (Lond). 
2013;37(11):1490-8.

30. Delporte ML, Funahashi T, Takahashi M, Matsuzawa Y, Brichard SM. 
Pre- and post-translational negative effect of beta-adrenoceptor 
agonists on adiponectin secretion: in vitro and in vivo studies. 
Biochem J. 2002;367(Pt 3):677-85.

31. Sarvottam K, Yadav RK. Obesity-related inflammation & 
cardiovascular disease: efficacy of a yoga-based lifestyle 
intervention. Indian J Med Res. 2014;139(6):822-34. 

32. Tanabe H, Fujii Y, Okada-Iwabu M, Iwabu M, Nakamura Y, 
Hosaka T, et al. Crystal structures of the human adiponectin 
receptors. Nature. 2015;520(7547):312-6. 

33. Shimada K, Miyazaki T, Daida H. Adiponectin and atherosclerotic 
disease. Clin Chim Acta. 2004;344(1-2):1-12.

34. Kadowaki T, Yamauchi T, Kubota N, Hara K, Ueki K. Adiponectin 
and adiponectin receptors in obesity-linked insulin resistance. 
Novartis Found Symp. 2007;286:164-76; discussion 176-82, 200-3.

35. Ruan H, Dong LQ. Adiponectin signaling and function in insulin 
target tissues. J Mol Cell Biol. 2016;8(2):101-9.

36. Yamauchi T, Kamon J, Ito Y, Tsuchida A, Yokomizo T, Kita S, et 
al. Cloning of adiponectin receptors that mediate antidiabetic 
metabolic effects. Nature. 2003;423(6941):762-9.

37. Martinez Cantarin MP, Keith SW, Deloach S, Huan Y, Falkner 
B. Relationship of adipokines with insulin sensitivity in African 
Americans. Am J Med Sci. 2011;342(3):192-7.

38. Ouchi N, Kihara S, Arita Y, Okamoto Y, Maeda K, Kuriyama H, et 
al. Adiponectin, an adipocyte-derived plasma protein, inhibits 

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES: Cada autor contribuiu individual e significativamente para o desenvolvimento do manuscrito. FF e MTM 
participaram ativamente de todo processo do presente trabalho. MTM, FF. Contribuição substancial na concepção ou desenho do trabalho e 
aprovação final da versão do manuscrito a ser publicado.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(1):82-7



87

ADIPONECTINA, DOENÇA CARDIOVASCULAR E SUAS RELAÇÕES COM O EXERCÍCIO FÍSICO: REVISÃO NARRATIVA

endothelial NF-kappaB signaling through a cAMP-dependent 
pathway. Circulation. 2000;102(11):1296-301. 

39. Wang Y, Lam KS, Xu JY, Lu G, Xu LY, Cooper GJ, et al. Adipo-
nectin inhibits cell proliferation by interacting with several growth 
factors in an oligomerization-dependent manner. J Biol Chem. 
2005;280(18):18341-7.

40. Han SH, Quon MJ, Kim JA, Koh KK. Adiponectin and Cardiovas-
cular Disease. J Am Coll Cardiol. 2007;49(5):531-8.

41. Ouchi N, Kihara S, Arita Y, Maeda K, Kuriyama H, Okamoto 
Y, et al. Novel modulator for endothelial adhesion molecules: 
adipocyte-derived plasma protein adiponectin. Circulation. 
1999;100(25):2473-6.

42. Furukawa K, Hori M, Ouchi N, Kihara S, Funahashi T, Matsuzawa, 
et al. Adiponectin down-regulates acyl-coenzyme A:cholesterol 
acyltransferase-1 in cultured human monocyte-derived macro-
phages. Biochem Biophys Res Commun. 2004;317(3):831-6.

43. Lara-Castro C, Fu Y, Chung BH, Garvey WT. Adiponectin and the 
metabolic syndrome: mechanisms mediating risk for metabolic 
and cardiovascular disease. Curr Opin Lipidol. 2007;18(3):263-70.

44. Ganguly R, Schram K, Fang X, Kim M, Rodrigues B, Thong FS, et 
al. Adiponectin increases LPL activity via RhoA/ROCK-mediated 
actin remodelling in adult rat cardiomyocytes. Endocrinology. 
2011;152(1):247-54.

45. Tamang HK, Timilsina U, Singh KP, Shrestha S, Pandey B, Basnet 
S, et al. Assessment of adiponectin level in obese and lean Nep-
alese population and its possible correlation with lipid profile: A 
cross-sectional study. Indian J Endocrinol Metab. 2013;17(Suppl 
1):S349-54.

46. Bradley H, Shaw CS, Bendtsen C, Worthington PL, Wilson 
OJ, Strauss JA, et al. Visualization and quantitation of GLUT4 
translocation in human skeletal muscle following glucose 
ingestion and exercise. Physiol Rep. 2015;3(5). pii: e12375.

47. De Glisezinski I, Crampes F, Harant I, Berlan M, Hejnova J, Langin 
D, et al. Endurance training changes in lipolytic responsiveness 
of obese adipose tissue. Am J Physiol. 1998;275(6 Pt 1):E951-6.

48. Hong HR, Jeong JO, Kong JY, Lee SH, Yang SH, Ha CD, 
et al. Effect of walking exercise on abdominal fat, insulin 
resistance and serum cytokines in obese women. J Exerc 
Nutrition Biochem. 2014; 18(3): 277–85.

49. Bluher M, Bullen  JW, Lee JH, Kralisch S, Fasshauer M, Kloting 
N, et al. Circulating Adiponectin and Expression of Adiponectin 
Receptors in Human Skeletal Muscle: Associations with Metabolic 
Parameters and Insulin Resistance and Regulation by Physical 
Training. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(6):2310-6.

50. Jamurtas AZ, Theocharis V, Koukoulis G, Stakias N, Fatouros IG, 
Kouretas D, et al. The effects of acute exercise on serum adipo-
nectin and resistin levels and their relation to insulin sensitivity in 
overweight males. Eur J Appl Physiol. 2006;97(1):122-6.

51. Numao S, Katayama Y, Hayashi Y, Matsuo T, Tanaka K. Influence 
of acute aerobic exercise on adiponectin oligomer concentra-
tions in middle-aged abdominally obese men. Metabolism. 
2011;60(2):186-94.

52. Varady KA, Bhutani S, Church EC, Phillips SA. Adipokine responses 
to acute resistance exercise in trained and untrained men. Med 
Sci Sports Exerc. 2010;42(3):456-62.

53. Punyadeera C, Zorenc AH, Koopman R, McAinch AJ, Smit E, 
Manders R, et al. The effects of exercise and adipose tissue 
lipolysis on plasma adiponectin concentration and adiponectin 
receptor expression in human skeletal muscle. Eur J Endocrinol. 
2005;152(3):427-36.

54. Saunders TJ, Palombella A, McGuire KA, Janiszewski PM, De-
sprés JP, Ross R. Acute exercise increases adiponectin levels 

in abdominally obese men. J Nutr Metab. 2012;2012:148729.
55. Kriketos AD, Gan SK, Poynten AM, Furler SM, Chisholm DJ, 

Campbell LV. Exercise increases adiponectin levels and insulin 
sensitivity in humans. Diabetes Care. 2004;27(2):629-30. 

56. Mente A, Razak F, Blankenberg S, Vuksan V, Davis AD, Miller R, 
et al. Ethnic variation in adiponectin and leptin levels and their 
association with adiposity and insulin resistance. Diabetes Care. 
2010;33(7):1629-34.

57. Huang H, Iida KT, Sone H, Yokoo T, Yamada N, Ajisaka R. The 
effect of exercise training on adiponectin receptor expression 
in KKAy obese/diabetic mice. J Endocrinol. 2006;189:643-53.

58. Cho J, Kim S, Lee S, Kang H. Effect of Training Intensity on 
Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Med Sci Sports Exerc. 
2015;47(8):1624-34. 

59. Racil G, Ben Ounis O, Hammouda O, Kallel A, Zouhal H, Cha-
mari K, et al. Effects of high vs. moderate exercise intensity 
during interval training on lipids and adiponectin levels in obese 
young females. Eur J Appl Physiol. 2013;113(10):2531-40.

60. Nassis GP, Papantakou K, Skenderi K, Triandafillopoulou M, 
Kavouras SA, Yannakoulia M, et al. Aerobic exercise training 
improves insulin sensitivity without changes in body weight, 
body fat, adiponectin, and inflammatory markers in overweight 
and obese girls. Metabolism. 2005;54(11):1472-9.

61. Damirchi A, Mehdizade R, Ansar MM, Soltani B, Babaei P. 
Effects of aerobic exercise training on visceral fat and serum 
adiponectin concentration in ovariectomized rats. Climacteric. 
2010;13(2):171-8.

62. Wang X, You T, Murphy K, Lyles MF, Nicklas BJ. Addition of 
Exercise Increases Plasma Adiponectin and Release from 
Adipose Tissue. Med Sci Sports Exerc. 2015;47(11):2450-5. 

63. Moghadasi M, Mohebbi H, Rahmani-Nia F, Hassan-Nia S, 
Noroozi H, Pirooznia N. High-intensity endurance training im-
proves adiponectin mRNA and plasma concentrations. Eur J 
Appl Physiol. 2012;112(4):1207-14. 

64. Lee KY, Kang HS, Shin YA. Exercise Improves Adiponectin 
Concentrations Irrespective of the Adiponectin Gene Poly-
morphisms SNP45 and the SNP276 in Obese Korean Women. 
Gene. 2013;516(2):271-6.

65. Kondo T, Kobayashi I, Murakami M. Effect of exercise on cir-
culating adipokine levels in obese young women. Endocr J. 
2006;53(2):189-95.

66. Kishida K, Kim KK, Funahashi T, Matsuzawa Y, Kang HC, Shi-
momura I. Relationships between circulating adiponectin levels 
and fat distribution in obese subjects. J Atheroscler Thromb. 
2011;18(7):592-5.

67. Kelly KR, Navaneethan SD, Solomon TP, Haus JM, Cook M, 
Barkoukis H, et al. Lifestyle-induced decrease in fat mass 
improves adiponectin secretion in obese adults. Med Sci 
Sports Exerc. 2014;46(5):920-6.

68. Hayashino Y, Jackson JL, Hirata T, Fukumori N, Nakamura F, 
Fukuhara S, et al. Effects of exercise on C-reactive protein, 
inflammatory cytokine and adipokine in patients with type 2 
diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. 
Metabolism. 2014;63(3):431-40.

69. Akbarpour M. The effect of aerobic training on serum adipo-
nectin and leptin levels and inflammatory markers of coronary 
heart disease in obese men. Biol Sport. 2013;30(1):21-7.

70. Yoshida H, Ishikawa T, Suto M, Kurosawa H, Hirowatari Y, Ito K, 
et al. Effects of supervised aerobic exercise training on serum 
adiponectin and parameters of lipid and glucose metabolism 
in subjects with moderate dyslipidemia. J Atheroscler Thromb. 
2010;17(11):1160-6.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2019;29(1):82-7



88

REVISÃO/REVIEW 

Gabriela Vatavuk-Serrati1 

Renata Torres Alves1

Edna Silva Costa2

Adriana Garcia Peloggia
de Castro1

Valéria Arruda Machado2

1. Centro Universitário
São Camilo, São Paulo, SP, Brasil
2. Universidade Federal de São Paulo, 
São Paulo, SP, Brasil

Correspondência
Gabriela Vatavuk-Serrati.
Rua Padre Manoel de Paiva, 
401 – Santo André, SP, Brasil. 
gabrielavserrati@gmail.com

Recebido em 18/06/2018,
Aceito em 12/11/2018

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE RESVERATROL 
SOBRE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR

EFFECTS OF RESVERATROL SUPPLEMENTATION ON CARDIOVASCULAR 
RISK FACTORS 

RESUMO
O resveratrol, ou 3,5,4-triidroxiestilbeno, é um polifenol encontrado principalmente 

em uvas, vinho tinto, amendoins, chocolate amargo e algumas frutas silvestres. Diver-
sos estudos investigaram sua ação sobre doenças cardiovasculares, câncer, doenças 
neurodegenerativas, diabetes, hiperglicemia, bem como seus possíveis efeitos sobre a 
longevidade. No entanto, os resultados ainda são inconclusivos, principalmente no que 
se refere à dose necessária, que dificilmente é atingida só com a alimentação. Portanto, 
foi feita uma revisão da literatura recente quanto à suplementação de resveratrol em seres 
humanos e seus efeitos sobre os fatores de risco para desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Foram incluídos 15 estudos que avaliaram a função endotelial, o perfil 
glicêmico, o perfil inflamatório, lipoproteínas, bem como a segurança do consumo por 
idosos. A suplementação de resveratrol mostrou-se segura em idosos e benéfica princi-
palmente para a função endotelial em diferentes populações, tendo efeito positivo também 
sobre o perfil glicêmico de pacientes com resistência à insulina e inflamação. Além disso, 
verificou-se redução significativa da produção intestinal e hepática das lipoproteínas Apo 
B-48 e Apo B-100. Devido a todos esses aspectos, a suplementação com resveratrol pode 
exercer papel protetor contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Descritores: Polifenóis; Suplementação Nutricional; Doenças Cardiovasculares.

ABSTRACT
Resveratrol, or 3,4,5-trihydroxystilbene, is a polyphenol found mainly in grapes, red 

wine, peanuts, dark chocolate and some berries. Several studies have investigated the 
impact of resveratrol on cardiovascular diseases, cancer, neurodegenerative diseases, 
diabetes and hyperglycemia, as well as its potential effects on longevity. However, the 
results are still inconclusive, especially regarding the necessary dosage, which is unlikely 
to be achieved through diet alone. Therefore, we have reviewed the recent literature on 
resveratrol supplementation in humans and its effects on risk factors for the development of 
cardiovascular diseases. We included fifteen studies that evaluated the endothelial function, 
glycemic profile, inflammatory profile, lipoproteins, and the safety of its consumption by the 
elderly. Resveratrol supplementation was proven to be safe for use in the elderly and mainly 
benefits endothelial function in different populations, also having a positive effect on the 
glycemic profile of patients with insulin resistance and inflammation. A significant reduction 
in the intestinal and hepatic production of lipoproteins Apo B-48 and Apo B-100 was also 
observed. Due to all these aspects, supplementation with resveratrol could play a protective 
role in the development of cardiovascular diseases.

Keywords: Polyphenols; Dietary Supplementation; Cardiovascular Diseases.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/2019290188-93

INTRODUÇÃO
Os polifenóis são compostos químicos que contêm mais 

de um grupo hidroxila em um anel aromático, encontrados em 
frutas, vegetais, oleaginosas, grãos, chá, café, e conhecidos 
por suas propriedades antioxidantes.1-3 São classificados em 
diversos grupos, baseados em suas estruturas, sendo os prin-
cipais os flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos e lignanos. 

O resveratrol, ou 3,5,4-triidroxiestilbeno, é um polifenol 
encontrado principalmente em uvas, vinho tinto, amendoins, 
chocolate amargo e algumas frutas silvestres.4,5 Fontes alimen-
tares e suplementos contêm tanto isômeros cis quanto trans 
de resveratrol, porém a forma trans é a mais frequentemente 
encontrada.6,7 Foi identificado pela primeira vez em 1940 
nas raízes de heléboro branco8 e, posteriormente, em 1963, 
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em raízes utilizadas pela medicina chinesa e japonesa no 
tratamento de doenças relacionadas ao fígado, pele, coração, 
circulação e metabolismo lipídico.9 Em 1976, o resveratrol foi 
sintetizado em folhas de uva após acometimento por fungos 
e exposição a raios ultravioleta.10 No entanto, os estudos com 
resveratrol se intensificaram a partir do chamado “paradoxo 
francês”, quando pesquisadores observaram uma baixa 
incidência de doenças cardiovasculares entre a população 
francesa, apesar da dieta rica em colesterol e gorduras sa-
turadas.11 Este efeito foi atribuído ao consumo frequente de 
vinho tinto.12 Em 1992, Siemann e Creasy sugeriram que o 
efeito cardioprotetor do vinho tinto se devia ao resveratrol.13

De acordo com a World Health Organization (WHO), as 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), em 2015, foram 
responsáveis por 39,5 milhões de mortes no mundo todo, o 
que representa 70% do total. As doenças cardiovasculares 
(DCV) foram a principal causa das mortes por DCNT (45%), 
seguido por neoplasias (22%), doenças respiratórias crônicas 
(10.7%) e Diabetes Mellitus (DM) (4%).14 

O  Brasil segue a mesma tendência do restante do mundo. 
Em 2010, as DCNT foram responsáveis por 73,9% dos óbitos 
no país, sendo 31,3% por DCV, 16,7% por neoplasias, 6,0% 
por doenças respiratórias crônicas e 5,3% por DM.15 

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada 
em 2013 apontam que cerca de 66 milhões de pessoas 
(45,1% da população brasileira) foram diagnosticadas com 
pelo menos uma DCNT, com maior prevalência entre as 
mulheres (50,4%).16 

Fatores como hipertensão arterial, hipercolesterolemia, 
hiperglicemia, excesso de peso, tabagismo, comportamen-
to sedentário e uma dieta pobre em nutrientes e com alto 
teor de gorduras saturadas e carboidratos refinados são 
considerados de risco para o desenvolvimento de DCV.17 
Entretanto, há evidências de que o envelhecimento da popu-
lação também desempenhe um papel no desenvolvimento 
dessas doenças, mesmo em indivíduos que não apresentam 
fatores de risco.18 Com o envelhecimento, ocorre uma lenta e 
progressiva degeneração, com prejuízo da função cardíaca,19 
além de enrijecimento e espessamento dos vasos sanguíneos, 
associados a disfunção endotelial.20 Evidências mostram 
que com o avanço da idade, há um aumento na produção 
de espécies reativas de oxigênio (EROs) tanto no coração 
quanto no sistema vascular.21,22 Sabe-se que o estresse oxi-
dativo é um dos responsáveis pelo declínio da síntese de 
óxido nítrico (NO), essencial na dilatação dependente do 
endotélio, e consequentemente na prevenção de trombose e 
agregamento plaquetário característico da aterosclerose.23,24

Ademais, inúmeros estudos com animais e in vitro de-
monstraram efeitos protetores do resveratrol contra câncer, 
doenças neurodegenerativas, DM, hiperglicemia, bem como 
possíveis efeitos sobre a longevidade.25 No entanto, estudos 
com resveratrol em humanos ainda apresentam resultados 
inconclusivos devido, principalmente, às dificuldades rela-
cionadas à biodisponibilidade. Este composto, além de ser 
metabolizado rapidamente, é degradado pela exposição à luz 
e ao ar.25 No caso das uvas, por exemplo, estima-se que con-
tenham entre 0,16 e 3,54μg/g de resveratrol, e que somente 
as cascas secas contenham cerca de 24μg/g.26 No entanto, 
as cascas não costumam sem mastigadas, o que dificulta a 
liberação do resveratrol. Leifer e Barberio propuseram que a 

ingestão das folhas e frutos ocorra diretamente da parreira, 
e que as cascas das uvas sejam mastigadas lentamente, 
aumentando em até 100 vezes a biodisponibilidade.25

O vinho tinto contém uma quantidade maior de polifenóis 
em relação ao branco, com uma concentração até seis vezes 
maior de resveratrol, chegando a 14,3mg/L.26 Acredita-se que 
a suplementação de uma dose considerada pequena (8mg/
dia, durante um ano) de resveratrol seja o suficiente para 
reduzir significativamente o risco cardiovascular.27 No entanto, 
esta quantidade dificilmente é atingida pela alimentação, uma 
vez que representaria o consumo diário de um a três litros 
de vinho, dependendo do tipo.

Também não há dados conclusivos quanto à toxicidade do 
resveratrol. Ao mesmo tempo que estudos consideram seguro 
o consumo de até 5g de resveratrol ao dia,28 outros afirmam 
que uma dose de 450mg/dia seria segura para uma pessoa 
de 60kg,29 e que uma suplementação com dose superior a 
essa seria tóxica. Além disso, estudos demonstraram efeitos 
adversos independentemente da dose, como nefrotoxicidade 
e problemas no trato gastrointestinal.30,31

Devido às divergências quanto à aplicabilidade do 
resveratrol na prática clínica e aos potenciais benefícios e/
ou malefícios à saúde, evidências originadas por estudos 
recentes com seres humanos são de extrema importância. 
Portanto, foi feita uma revisão sobre a relação entre o consumo 
de resveratrol e os fatores de risco para desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares.

OBJETIVO
Descrever e discutir a relação entre o consumo de res-

veratrol e fatores de risco para doenças cardiovasculares, 
de acordo com a literatura.

MÉTODOS
Foi realizada uma revisão narrativa, buscando-se artigos 

nas bases de dados MEDLINE, LILACS, JAMA, SciELO e 
Scopus com os descritores: resveratrol, cardiovascular, heart e 
disease, utilizando-se os operadores booleanos AND e OR. O 
levantamento de dados ocorreu entre os meses de abril e maio 
de 2018, priorizando artigos publicados nos últimos 10 anos. 
Também foram incluídos artigos considerados relevantes a 
partir da leitura de revisões e metanálises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram incluídos 15 estudos originais que investigaram 

os efeitos da suplementação de resveratrol em humanos. 
Os estudos foram realizados em 12 países diferentes da 
América do Norte, Europa, Ásia e Oceania.

Sete estudos avaliaram a função endotelial,32-38 cinco 
avaliaram o perfil glicêmico,31,39-42 quatro estudaram o perfil 
inflamatório,27,43-45 um analisou lipoproteínas46 e um observou 
a segurança do consumo de resveratrol em idosos.47

O resumo dos estudos incluídos nesta revisão encon-
tram-se na Tabela 1.

A suplementação com resveratrol aparenta trazer benefícios 
ao perfil glicêmico de indivíduos com disfunções metabólicas 
da glicemia,39,41,42 porém o mesmo efeito não foi observado em 
população saudável.31 Além disso, um dos estudos realizados 
com indivíduos com DM não obteve melhora significativa.40 
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Tabela 1. Resumo dos estudos incluídos na revisão, por desfecho observado. 
Ref. Autor Ano País Tipo de estudo População n Dose Duração Resultado

32 Fujitaka et al. 2011 Japão
Duplo-cego 
randomizado 
cruzado

Pacientes com 
síndrome 
metabólica

34 100mg/dia três meses

Melhora da função 
endotelial, sem 
alterações significativas 
na PA, RI, perfil 
lipídico e marcadores 
inflamatórios

33 Wong et al. 2011 Austrália
Duplo-cego 
randomizado 
com crossover

Homens e mulheres 
pós menopausa 
com HA limítrofe 
não tratada

19
Placebo, 30mg/
dia, 90mg/dia e 
270mg/dia

1 intervenção 
por semana, 
totalizando 
quatro 
semanas

Efeito significante 
dose-dependente de 
resveratrol na dilatação 
mediada por fluxo da 
artéria braquial

34 Magyar et al. 2012 Hungria
Duplo-cego 
controlado por 
placebo

Pacientes 
caucasianos pós-
infarto

40 10mg/dia três meses

Melhora significativa 
na função diastólica 
ventricular esquerda, 
função endotelial e 
LDL-colesterol

35 Wong et al. 2013 Austrália

Duplo-cego 
randomizado, 
controlado com 
crossover

Homens obesos e 
mulheres obesas 
em pós menopausa 
saudáveis

28 75mg/dia seis semanas

 dilatação mediada 
por fluxo, sem 
mudanças na 
complacência arterial 
e PA

36 Chekalina et al. 2016 Ucrânia Ensaio clínico 
controlado

Pacientes com DAC: 
angina pectoris 
estável

93

Terapia básica 
com beta 
bloqueadores, 
estatinas 
e aspirina 
(controle) + 
100mg/dia 
de resveratrol 
ou 3g/dia de 
quercetina

dois meses

Todos os grupos 
mostraram  no 
colesterol total e 
LDL, sem diferenças 
significativas entre si;  
no grupo resveratrol 
houve  da inflamação 
sistêmica e melhora da 
função endotelial

37 Imamura et al. 2017 Japão
Duplo-cego 
randomizado 
controlado

Pacientes DM2 50 100mg/dia 12 semanas

Houve melhora do 
índice tornozelo-
braqueal, rigidez 
arterial e stress 
oxidativo

38 Marques et al. 2017 Brasil
Duplo cego 
randomizado 
com cross-over

Pacientes 
hipertensos 24

Dose aguda 
de 300mg de 
resveratrol ou 
placebo, com 
uma semana 
de wash-out e 
depois cross-
over

dois dias de 
intervenção, 
intervalo de 
uma semana 
entre eles

Melhora da função 
endotelial, mais 
expressiva em 
mulheres e pessoas 
com LDL-c alto

39 Crandall et al. 2012 Estados 
Unidos

Randomizado 
controlado

Idosos com 
sobrepeso ou 
obesidade e RI

10 1g/dia, 1,5g/dia 
e 2g/dia

quatro 
semanas

Sem mudanças no 
peso, pressão arterial 
e lipídios, diminuição 
da RI

40 Kumar e Joghee 2013 Índia Randomizado 
controlado Pacientes DM2 57

Metformina 
e/ou 
glibenclamida 
(controle) + 
250mg/dia

seis meses

No grupo intervenção 
houve  significativa 
do peso corporal, 
IMC, pressão 
arterial sistólica, 
perfil inflamatório, 
colesterol total, TG 
e proteína total, e 
 não significativa 
da glicemia e 
hemoglobina glicada

41 Movahed et al. 2013 Irã Duplo-cego 
randomizado DM 2 66 1g/dia 45 dias

 significativa da PA, 
glicemia de jejum, 
hemoglobina glicada, 
insulina e RI,  
significativo do HDL

31 Poulsen et al. 2013 Dinamarca
Duplo -cego 
randomizado 
controlado

Pacientes com 
obesidade 24 500mg 3x/dia quatro 

semanas

Sem mudanças 
significativas na 
pressão arterial, 
composição corporal, 
perfil glicêmico, 
lipídico e inflamatório
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Entre as possíveis explicações está o fato de que um hipogli-
cemiante já estava em uso e, portanto, a suplementação com 
resveratrol não traria nenhum benefício adicional, além da dose 
ser menor que as usadas nos outros estudos.

Estudos que avaliaram a inflamação sugerem que o 
resveratrol tenha potencial anti-inflamatório em doses a partir 
de 150mg/dia em indivíduos saudáveis e hipercolesterolêmi-
cos,44,45 e 500mg/dia em fumantes.43 Também foi observado 
efeito anti-inflamatório em estudo que utilizou dose diária pe-
quena (8mg) de resveratrol combinada a 350mg de extrato de 
uva, possivelmente pelo efeito sinérgico entre os polifenóis.27

Em indivíduos com sobrepeso ou obesidade que apre-
sentavam hipertrigliceridemia leve, a suplementação de res-
veratrol gerou redução na produção intestinal e hepática das 
lipoproteínas Apo B-48 e Apo B-100,46 consideradas fator de 
risco independente para doenças arteriais coronarianas.48

Quanto à função endotelial, diversos estudos apontam 
que doses entre 10 a 100mg/dia seriam suficientes para confe-
rir efeitos positivos em pacientes com síndrome metabólica,32 

pressão arterial limítrofe não tratada,33 homens obesos e 
mulheres pós menopausa também obesas,35 caucasianos 
pós-infarto,34 angina pectoris estável36 e DM.37 Em um estudo 
que avaliou a suplementação aguda de resveratrol na dose de 
300mg, houve uma resposta mais expressiva em mulheres, 
sugerindo que há diferenças de resposta entre os gêneros; 
e também em pacientes com LDL colesterol alto, possivel-
mente por estes terem uma produção aumentada de EROS 
e consequentemente maior comprometimento endotelial.38

A parede vascular possui vários sistemas de enzimas 
produtoras de espécies reativas de oxigênio (ERO), dentre 
eles o NADPH oxidase, xantina oxidase, enzimas da cadeia 
respiratória mitocondrial, e uma disfunção na óxido nítrico 
sintase endotelial (eNOS). Em situações fisiológicas, a eNOS 
produz óxido nítrico, que exerce função vasoprotetora no 
endotélio. Porém, em situação de patologia, esta enzima pode 
tornar-se disfuncional, produzindo ERO. O resveratrol, como 
polifenol, age como sequestrador de uma série de oxidantes 
como radical hidroxila, peróxido de hidrogênio e peroxinitrito.49

Ref. Autor Ano País Tipo de estudo População n Dose Duração Resultado

42 Khodabandehloo 
et al. 2018 Irã Duplo cego 

randomizado Pacientes DM2 45 2x de 400mg/
dia oito semanas  significativa da 

glicemia de jejum, PA

43 Bo et al. 2013 Itália

Duplo-cego 
randomizado 
controlado com 
crossover

Indivíduos saudáveis 
fumantes 50 500mg/dia 90 dias

 TG e  resposta 
anti-inflamatória e 
antioxidante

27 -Carneiro et al. 2013 Espanha
Triplo-cego 
randomizado 
controlado

Homens 
hipertensos e DM2 
com angina pectoris 
ou síndrome 
coronariana aguda 
estáveis há pelo 
menos 6 meses

35

1 cápsula de 
350mg/dia 
de extrato de 
uva (GE) ou 
GE + 8mg de 
resveratrol 
(GE-RES) ou 
maltodextrina 
(controle) por 
6 meses, e 2 
cápsulas/dia 
por 6 meses 

um ano

A suplementação 
com GE e GE-RES 
não afetou o peso 
corporal, PA e perfil 
glicêmico além dos 
valores alcançados 
pelos medicamentos 
padrão-ouro, mas 
houve  significativa 
da fosfatase alcalina e 
perfil inflamatório no 
grupo GE-RES.

44 Apostolidou et al. 2016 Grécia
Randomizado 
controlado com 
crossover

Pacientes com 
normo ou 
hipercolesterolemia 
assintomática

33

 150mg/dia 
por 30 dias, 
washout de 30 
dias, e placebo 
por 30 dias

90 dias

Nos pacientes 
com colesterol em 
níveis normais o 
resveratrol teve efeito 
antioxidante, enquanto 
que nos pacientes 
hipercolesterolêmicos 
o resveratrol atuou 
facilitando o  de 
vitamina E,  o risco 
de DCV

45 Seyyedebrahimi 
et al. 2018 Irã Duplo cego 

randomizado Pacientes DM2 48 800mg/dia dois meses

Melhora significativa 
do perfil anti-
inflamatório,  
significativa da PA e 
não significativa da 
glicemia de jejum

46 Dash et al. 2013 Canadá
Duplo-cego 
randomizado 
com crossover

Indivíduos com 
sobrepeso ou 
obesidade e 
hipertrigliceridemia 
leve

8

1g/dia na 
primeira 
semana e 2g/
dia na segunda 
semana

duas semanas

 produção intestinal 
e hepática das 
lipoproteínas Apo 
B48 e Apo B100, sem 
alterações nos TG e RI

47 Anton et al. 2014 Estados 
Unidos

Duplo-cego 
randomizado 
controlado

Idosos com 
sobrepeso 32

Placebo, 
300mg/dia e 
1000mg/dia

12 semanas

 significativa da 
glicemia nos grupos 
controle, sem relação 
com marcadores 
séricos; boa tolerância

RI = resistência à insulina; PA = pressão arterial; TG = triglicérides; DCV = doença cardiovascular; DAC = doença arterial coronariana; DM = Diabetes Mellitus; IMC = Índice de 
Massa Corporal.
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Na população idosa, mais suscetível ao desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares, não foi encontrada relação po-
sitiva entre os níveis de resveratrol obtidos pela dieta ocidental 
e proteção contra mortalidade por todas as causas em uma 
coorte realizada durante nove anos.50 Apesar de não terem 
sido observados benefícios, um estudo que suplementou 
idosos por 12 semanas não mostrou nenhum efeito deletério 
sobre os marcadores séricos ou efeitos colaterais, caracteri-
zando-o como um suplemento seguro para essa população.47

Uma grande limitação do trabalho deve-se à escassez de 
estudos originais com humanos observando fatores de risco 
cardiovascular, principalmente de 2014 em diante. A grande 
maioria dos estudos encontrados consistia em revisões, 
estudos com animais ou células in vitro ou observavam os 
efeitos do resveratrol em doenças, principalmente o câncer. 
Ademais, os estudos incluídos na revisão apresentam gran-
des variações tanto na dosagem quanto na duração das 
intervenções aplicadas, o que dificulta uma comparação 
mais precisa dos resultados e impossibilita um consenso 
sobre a aplicabilidade do resveratrol na prática clínica. No 
entanto, o mesmo ocorre com outros compostos bioativos.51

Segundo Tomé-Carneiro et al., a dificuldade de realização 
de estudos de maior porte ou multicêntricos sobre a suple-
mentação de resveratrol em humanos seria decorrente da falta 
de financiamento, principalmente pela indústria farmacêutica, 
uma vez que o resveratrol não é uma molécula patenteada 
e, portanto, os ensaios clínicos são conduzidos utilizando-se 
compostos análogos ou formulações patenteadas.52

CONCLUSÃO
A suplementação de resveratrol se mostrou segura 

para a população idosa e benéfica principalmente para a 
função endotelial em diferentes populações, tendo efeito 
positivo também sobre o perfil glicêmico de pacientes 
com resistência insulínica e a inflamação. Além disso, 
apresentou redução significativa na produção intestinal e 
hepática de lipoproteínas.

Devido a todos esses aspectos, a suplementação com 
resveratrol pode exercer papel protetor para o desenvolvi-
mento de doenças cardiovasculares.

Entretanto, são necessários novos estudos a fim de eluci-
dar completamente os mecanismos pelos quais o resveratrol 
pode ser benéfico na prevenção de doenças, bem como 
das dosagens seguras e necessárias para obtenção dos 
efeitos positivos.
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ALTERAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA INCOMUM POR 
OCLUSÃO DE CORONÁRIA DESCENDENTE ANTERIOR: 

PADRÃO “DE WINTER”

UNCOMMON ECG ABNORMALITY DUE TO PROXIMAL OCCLUSION OF LAD 
CORONARY ARTERY: DE WINTER PATTERN

RESUMO
O eletrocardiograma (ECG) é fundamental na avaliação dos pacientes com síndrome corona-

riana aguda (SCA), pois possibilita a identificação precoce dos pacientes com sinais de oclusão 
coronariana (infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST - IAMCSSST), 
que se beneficiam com estratégias de reperfusão miocárdica de emergência. Os casos de SCA 
sem supradesnivelamento de segmento ST pressupõem ausência de oclusão coronariana, e o 
ECG pode mostrar sinais de isquemia como inversão simétrica de ondas T, infradesnivelamento 
de segmento ST, ou mesmo ser normal em até 15% dos casos. No entanto, recentemente foi 
descrito um padrão eletrocardiográfico raro, conhecido como padrão “De Winter”, relacionado 
à oclusão coronariana aguda da artéria descendente anterior (ADA) em seu terço proximal, na 
ausência de supradesnivelamento de segmento ST. Este é o relato de um paciente jovem, do 
sexo masculino, com quadro clínico anginoso típico, menos de uma hora depois de angioplastia 
eletiva da ADA, que apresentou padrão “De Winter” no ECG e teve confirmada trombose aguda 
de stent. O reconhecimento desse padrão eletrocardiográfico incomum é fundamental para 
garantir terapia de reperfusão coronariana emergencial em casos de síndrome coronariana aguda.

Descritores: Eletrocardiografia; Oclusão Coronária; Síndrome Coronariana Aguda.

ABSTRACT
The electrocardiogram (ECG) is a crucial tool in the evaluation of patients with acute coronary 

syndrome (ACS), since it allows the early identification of patients with signs of coronary occlusion 
(ST-elevation myocardial infarction – STEMI), who benefit from emergency myocardial reperfusion 
strategies. On the other hand, cases of non-ST-elevation ACS presumably have no coronary occlu-
sion, and the ECG may show signs of ischemia such as symmetrical T-wave inversion, ST-segment 
depression, or even be normal in up to 15% of cases. However, a rare ECG pattern, known as the 
“De Winter” pattern, related to an acute occlusion of the Left Anterior Descending (LAD) coronary 
artery in its proximal third segment, has been recently described without ST-segment elevation. 
This is a case report of a young male patient with typical chest pain symptoms less than one hour 
after an elective LAD angioplasty, who presented with “De Winter” pattern on the ECG and had 
confirmed acute stent thrombosis. The recognition of this unusual electrocardiographic pattern is 
essential to guarantee emergency coronary reperfusion therapy in cases of acute coronary syndrome.

Keywords: Electrocardiography; Coronary Occlusion; Acute Coronary Syndrome. 

INTRODUÇÃO
O reconhecimento precoce de alterações eletrocardiográ-

ficas associadas à oclusão coronariana aguda, notadamente 
o supradesnivelamento do segmento ST em duas ou mais 
derivações contíguas, constitui o pilar para o tratamento de 
reperfusão de emergência em síndrome coronariana aguda.1,2

Um novo padrão eletrocardiográfico, descrito por “De 
Winter R. et al” em 2008, é encontrado em aproximada-
mente 2% dos casos de oclusão aguda de artéria coronária 
descendente anterior (ADA).3 O traçado é composto por um 

infradesnivelamento de segmento ST de 1 a 3 milímetros no 
ponto J, seguido de uma morfologia ascendente rápida e 
onda T apiculada e simétrica em derivações precordiais.3-6 

Este padrão pode ou não apresentar progressão de 
onda R e geralmente o QRS é estreito. Outra característica 
comum no ECG é o supra ST de 1 a 2 mm na derivação 
aVR. Apesar da maioria dos pacientes com esse achado 
ter sido submetida à ICP primária, houve evolução com 
insuficiência ventricular esquerda em aproximadamente 
25% dos casos.7
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RELATO DE CASO
Paciente masculino, 27 anos, admitido de modo eletivo 

no setor de Cardiologia Intervencionista em dezembro de 
2016 para tratamento de uma lesão obstrutiva de 80% em 
terço proximal de ADA.

O eletrocardiograma pré-procedimento mostrava ritmo 
sinusal com onda T negativa em parede inferior, decorrente de 
um infarto agudo do miocárdio (IAM) em novembro de 2016. 
Na ocasião, foi submetido à angioplastia de coronária direita 
com um stent convencional e teve programada a intervenção da 
lesão em ADA para o mês seguinte. Seus outros antecedentes 
eram de tabagismo (um maço ao dia por 10 anos) e pai com 
IAM precoce aos 45 anos. Negou uso de drogas.

A angioplastia de ADA com um stent bioabsorvível ocorreu 
sem intercorrências. Após quarenta minutos do procedimento, 
o paciente evoluiu com dor precordial acompanhada de 
sudorese, e ECG evidenciou o padrão “De Winter”. (Figura 1) 
Cinecoronariografia de emergência revelou trombose aguda 
do stent, (Figura 2) presumidamente por mecanismo de 
má aposição do mesmo. Após balonamento da oclusão, 
abxicimab e anticoagulação plena com heparina, houve 
recuperação do fluxo coronariano TIMI 3 e boa evolução 
hospitalar, com alta após dois dias. Não foi realizada pes-
quisa de trombofilia por questões de anticoagulacão recente 
quando da angioplastia inicial da DA. Exames laboratoriais 
mostraram função renal preservada (creatinina 0,9 mg/dL), 
hemograma e eletrólitos normais, TSH e T4 livres dentro dos 
limites normais e lipidograma também normal (Colesterol total 
160 HDL 48, LDL 86 Triglicérides 130 – valores em mg/dL). 
Ecocardiograma revelou função ventricular preservada com 
área de hipocinesia em segmento ântero-septal.

DISCUSSÃO
No manejo de pacientes com síndrome coronariana aguda, 

a elevação de segmento ST configura o principal marcador 
eletrocardiográfico de oclusão coronariana aguda. Porém, é 
fundamental que se valorize também o padrão “De Winter” como 

equivalente ao IAMCSST. Alguns autores sugerem que adapta-
ções sejam feitas nas Diretrizes para contemplar esse tópico.8 

Ondas T elevadas e simétricas constituem um sinal transitório 
e precoce de isquemia miocárdica, predominantemente da 
região epicárdica, que no geral possui evolução rápida para o 
achado de supradesnivelamento de segmento ST. No entanto, 
essa evolução não é vista na maioria dos casos que exibem o 
padrão “De Winter”, que é considerado persistente ao longo do 
tempo.4,9 Ressalta-se que os níveis séricos de potássio nos casos 
descritos na Literatura, incluindo este, encontravam-se dentro 
dos valores normais,3,4 uma vez que o diagnóstico diferencial da 
onda T simétrica e apiculada sabidamente inclui hipercalemia.

A explicação eletrofisiológica para o fenômeno permanece 
especulativa. Teorias sugerem a presença de uma variante 
anatômica das fibras de Purkinje com atraso na propriedade 
de condução endocárdica. Também é possível que a ausência 

Figura 1. Eletrocardiograma evidenciando infradesnivelamento de segmento ST de padrão ascendente rápido e onda T apiculada e simétrica 
em derivações precordiais (notadamente V3 a V6). Inversão da onda T em derivações inferiores (DII, DIII, aVF) já existia previamente devido a 
infarto sem supra de ST com angioplastia de coronária direita um mês antes do procedimento atual.

Figura 2. Cinecoronariografia evidenciando trombose intrastent em 
artéria coronária descendente anterior proximal.
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de supradesnivelamento de ST decorra da não ativação dos 
canais de ATP do sarcolema sensíveis ao potássio, devido à 
depleção de ATP por isquemia miocárdica.3,4,9

Em relação ao perfil demográfico, foi demonstrado que 
os pacientes com o padrão “De Winter” são em sua maioria 
jovens, do sexo masculino e com maior incidência de hi-
percolesterolemia em comparação àqueles com alterações 
eletrocardiográficas clássicas de IAM com supradesnive-
lamento de ST.4,6,9 Nosso paciente era jovem e do sexo 
masculino mas não era portador de hipercolesterolemia.

CONCLUSÃO
O reconhecimento do padrão “De Winter” é es-

sencial para garantir medidas precoces de reperfusão 
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coronariana e deve ser considerado equivalente ao 
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DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA MANIFESTANDO-SE COM 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: RELATO DE CASO

ACUTE AORTIC DISSECTION MANIFESTING WITH ACUTE MYOCARDIAL 
INFARCTION: CASE REPORT 

RESUMO
A dissecção aguda da aorta (DAA) é uma emergência cardiovascular que acarreta 

mortalidade alta, 50% a 68% em 48 horas e até 85% em um mês. Este caso refere-se a um 
homem com 65 anos, ex-tabagista, que teve precordialgia com queimação irradiada para 
membros superiores, associada a náuseas. O eletrocardiograma mostrou supradesnivelamento 
ST em parede inferolateral. Recebeu tratamento para infarto agudo do miocárdio com AAS, 
clopidogrel, enoxaparina e tenecteplase. O cateterismo cardíaco evidenciou DAA tipo A de 
Stanford e coronárias sem obstruções. O ecocardiograma transtorácico mostrou insuficiência 
aórtica moderada e dissecção estendendo-se da raiz da aorta até a porção descendente 
proximal. O paciente foi submetido à cirurgia de Bentall de Bono e enxerto safeno-coronário 
direito devido à obstrução durante a cirurgia, com boa evolução pós-operatória. A DAA 
continua a ser um desafio diagnóstico na sala de emergência. De acordo com International 
Registry of Acute Aortic Dissection, os achados clínicos nas dissecções tipo A incluem dor 
torácica súbita e intensa (86%), irradiação dorsal (47%), sopro de insuficiência aórtica (44%), 
assimetria de pressão arterial (50%) e pulsos (30%), alargamento de mediastino à radiografia 
de tórax (63%) e supradesnivelamento de ST (4%), majoritariamente por oclusão de óstio da 
coronária direita. O caso destaca-se pela evolução favorável a despeito do tratamento com 
potencial catastrófico inicialmente direcionado para doença coronariana aguda aterotrombótica.

Descritores: Dissecção; Aorta; Infarto do Miocárdio.

ABSTRACT
Acute Aortic Dissection (AAD) is a cardiovascular emergency that entails high mortality - 50-

68% in 48 hours and up to 85% in one month. This case involves a 65-year-old male ex-smoker 
who had onset of precordial pain with a burning sensation, radiating into the upper limbs, in 
combination with nausea. Electrocardiogram showed inferolateral wall ST elevation. He received 
treatment for acute myocardial infarction with acetylsalicylic acid, clopidogrel, enoxaparin and 
tenecteplase. Cardiac catheterization revealed Stanford type A AAD and unobstructed coronary 
arteries. Transthoracic echocardiogram showed moderate aortic regurgitation and aortic dissec-
tion extending from the aortic root to its proximal descending portion. The patient underwent a 
Bentall-De Bono procedure and right coronary artery bypass grafting using the saphenous vein 
due to obstruction during surgery, with good postoperative progress. AAD remains a diagnostic 
challenge in the emergency room. According to the International Registry of Acute Aortic Dissection, 
clinical findings in type A dissections include: sudden severe chest pain (86%), dorsal irradiation 
(47%), aortic regurgitation murmur (44%), asymmetric blood pressure (50%) or pulse (30%), 
mediastinal widening on chest radiograph (63%) and ST-segment elevation (4%), mainly due to 
right coronary ostium occlusion. The case is distinctive because of favorable progress in spite of 
the potentially catastrophic treatment initially targeting acute coronary atherothrombotic disease.

Keyword: Dissection; Aorta; Myocardial Infarction.

INTRODUÇÃO
A Dissecção Aguda da Aorta (DAA) é uma emergência 

cardiovascular, muitas vezes não diagnosticada até ocor-
rer uma complicação aguda e muitas vezes catastrófica.1-3 

Possui alta mortalidade, chegando a 50 a 68% em 48 horas, 
70% em uma semana e até 85% em um mês.4-6

A formação de uma falsa luz a partir da delaminação da 
camada íntima ou da hemorragia da camada média por ruptura 
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do vasa vasorum ocasiona quadros variáveis de dor torácica, 
sangramento e má perfusão de órgãos vitais.5,6 O evento desen-
cadeante ainda é desconhecido, porém sabe-se que a maioria 
dos pacientes tem uma anormalidade estrutural da parede arterial, 
mais comumente por degeneração médio-cística, associada a 
fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica não contro-
lada crônica, aterosclerose, tabagismo, drogas (crack, cocaína), 
doenças do colágeno (síndrome de Marfan), entre outros.1,6

Quando a DAA do tipo A de Stanford acomete o óstio coro-
nariano (devido à dissecção da parede do vaso ou ao hematoma 
compressivo), pode ocorrer uma oclusão coronariana aguda 
completa, levando ao infarto agudo do miocárdio com supra-
desnivelamento do segmento ST (IAMCSST).6-8 A incidência de 
IAMCSST secundário a DAA é de aproximadamente 2,5-4%.1,2

Em pacientes com IAMCSST, o diagnóstico da DAA muitas 
vezes é realizado tardiamente.8-10 A terapia incorreta com anti-
plaquetários, anticoagulante e fibrinolítico leva a um aumento 
importante na taxa de mortalidade.9,10 O caso relatado traz a 
reflexão sobre o desafio diagnóstico da dissecção aguda de 
aorta e sobre a divergência absoluta no tratamento do IAMCSST 
conforme os mecanismos fisiopatológicos de aterotrombose 
clássica ou de dissecção de óstio coronariano secundária à DAA.

RELATO DE CASO
Paciente de 65 anos, sexo masculino, ex-tabagista 10 

anos/maço (parou há 28 anos), portador de hepatite B crô-
nica (diagnosticada há 20 anos). Iniciou dor precordial em 
queimação de intensidade 10/10, irradiada para ambos os 
membros superiores, associada a náuseas e tontura. 

Procurou pronto socorro de hospital municipal de São 
Paulo, onde foi realizado eletrocardiograma (ECG) que evi-
denciou supradesnivelamento do segmento ST em parede 
ínfero-latero-dorsal. (Figura 1) Recebeu AAS 300mg, clo-
pidogrel 300mg, enoxaparina 60 mg subcutânea e terapia 
fibrinolítica com tenecteplase (TNK)  uma hora após início 
dos sintomas, e evoluiu com melhora da dor e redução do 
supra de ST. (Figura 1A e B) Após uma hora do trombolítico, 
teve recidiva da dor, de leve intensidade, sem alterar o ECG.  

Transferido para Hospital Terciário, em uso de dobutamina 
8 mcg/kg/min, mantendo dor torácica de intensidade 3/10, 
tendendo a hipotensão arterial (PA 90x60 mmHg), taqui-
cardia (FC 120 bpm), ausculta cardíaca e pulmonar sem 
alterações, pressão arterial e pulsos periféricos simétricos. 
Cineangiocoronariografia e aortografia de emergência evi-
denciaram artérias coronárias sem obstruções e DAA tipo A 
de Stanford. (Figura 2 A e B) Ecocardiograma transtorácico 
mostrou insuficiência aórtica moderada, derrame pericárdico 

moderado e dissecção estendendo-se da raiz da aorta até 
sua porção descendente proximal. 

Foi desligada dobutamina, iniciado betabloqueador e reali-
zada hidratação venosa com soro fisiológico. Houve melhora da 
hemodinâmica do paciente, com queda da frequência cardíaca 
para 90 bpm e estabilização da pressão arterial. Paciente foi 
encaminhado para cirurgia cardíaca de emergência após um total 
de 25 horas do início da dor. Foi realizada cirurgia de troca valvar 
aórtica e da porção ascendente da aorta por tubo valvulado de 
pericárdio bovino e reimplante dos óstios coronarianos (cirurgia 
de Bentall de Bono) e enxerto safena-coronária direita devido 
obstrução durante cirurgia, sem outras complicações no intra-
-operatório. Paciente manteve-se estável hemodinamicamente no 
pós-operatório, tendo alta hospitalar após 17 dias de internação.

Figura 1. A) Eletrocardiograma com supradesnivelamento do segmento ST em derivações DII, DIII, aVF, V5 e V6, e com infradesnivelamento 
do segmento ST em V1 e V2. B) Eletrocardiograma após trombólise, com melhora das alterações eletrocardiográficas, porém com presença 
de onda q na parede inferior.

Figura 2. A) Aortografia evidenciando dissecção de aorta e insuficiência 
aórtica moderada. B) Cateterismo cardíaco com artéria coronária 
direita sem obstrução.

A

A

B

B
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DISCUSSÃO
DAA é a condição aórtica aguda mais comum que requer 

terapia cirúrgica urgente, sendo sua incidência estimada em 
5 a 30 por um milhão de pessoas por ano.1 Acomete mais 
frequentemente homens e a proporção homens/mulheres 
varia de 2:1 a 5:1; sendo mais comum dos 45 aos 70 anos 
de idade, com pico entre 50 e 55 anos para os casos de 
dissecção proximal e entre 60 e 70 anos para a distal.5

A hipertensão arterial sistêmica é o fator de risco mais 
comum, estando presente em mais de 70% dos pacientes.6 Os 
achados clínicos nas dissecções tipo A de Stanford incluem: 
dor torácica súbita e intensa em 86% dos casos, irradiação 
dorsal em 47%, sopro de insuficiência aórtica em 44%, as-
simetria de pressão arterial em 50% e de pulsos em 30%, 
alargamento de mediastino a radiografia de tórax em 63% 
e ECG com supradesnivelamento do segmento ST em 4%.1

A dor torácica do IAMCSST é mais comumente associa-
da à DAA do tipo A de Stanford.2 Quando há dissecção com 
acometimento de aorta descendente, pode haver dor irradiada 
para região abdominal, lombar ou membros inferiores.1 No caso 
descrito, o paciente teve apresentação de quadro clínico de difícil 
diagnóstico, pois, além da dor torácica intensa, o mesmo não 
apresentava irradiação dorsal, nem assimetria de pulsos e de 
pressão arterial. A ausculta do sopro de insuficiência aórtica ficou 
comprometida devido à taquicardia no momento da admissão 
em nosso serviço. Também não foi realizada radiografia de tórax, 
pois quando o paciente chegou ao nosso hospital foi encami-
nhado prontamente para a sala de cardiologia intervencionista.

Dissecção e infarto do miocárdio com supradesnivelamen-
to do segmento ST podem ocorrer concomitantemente com 
baixa incidência, sendo o envolvimento da artéria coronária 
direita, levando ao infarto de parede inferior, mais comum do 
que o da coronária esquerda.2,4 A isquemia miocárdica pode 
ser explicada por dissecção associada de óstio coronariano 
ou por perfusão coronariana reduzida decorrente da compres-
são da artéria coronária pela expansão do falso lúmen, sem 
necessariamente haver lesões coronárias obstrutivas, o que 
corrobora com nosso caso, no qual o paciente foi submetido 
à cineangiocoronariografia e aortografia que evidenciou dis-
secção aguda de aorta tipo A sem obstruções coronarianas.3

É importante a realização do diagnóstico diferencial entre 
DAA e IAMCSST inferior, porém o mesmo torna-se difícil se 

há associação das doenças. É importante a realização de 
anamnese adequada (onde pode-se descobrir fatores de risco 
importantes, como hipertensão arterial mal controlada e valva 
aórtica bicúspide), exame físico (avaliando ausculta cardíaca, 
pulsos periféricos e pressão arterial em ambos os membros) 
e uso correto de exames de imagem (como radiografia de 
tórax, ecocardiografia e tomografia computadorizada).2,3 Em 
casos de difícil diagnóstico, existem três pistas importantes 
para a presença de DAA, incluindo dilatação da raiz da aorta, 
regurgitação aórtica excêntrica e derrame pericárdico, tornando 
a ecocardiografia de extrema importância nestes casos.1,2 

A insuficiência aórtica de grau moderado encontrada no 
caso descrito pode ser decorrente de dilatação da porção 
inicial da aorta com alargamento do seu anel (dificultando 
a coaptação dos folhetos); pressão do folheto para baixo 
da linha de coaptação, pelo hematoma; desabamento do 
suporte anular ou prolapso da delaminação da íntima em 
direção ao ventrículo esquerdo durante a diástole.5

DAA permanece um desafio diagnóstico na sala de emer-
gência. É surpreendente ressaltar que até 85% dos pacientes 
com dissecção podem não receber tratamento médico apropria-
do nas primeiras horas de atendimento por falha diagnóstica.5 
Métodos de imagem, como a ecocardiografia e a tomografia 
computadorizada, podem auxiliar no diagnóstico rápido.9

O diagnóstico preciso é necessário para a terapêutica 
correta ser instituída, já que o tratamento para síndrome 
coronariana, com uso de trombolíticos e agentes anticoagu-
lantes, pode aumentar a taxa de mortalidade em mais de 70%, 
principalmente devido ao risco de tamponamento cardíaco.3

CONCLUSÃO
O IAMCSST causado pela dissecção aguda de aorta é uma 

condição rara, de diagnóstico desafiador e potencialmente 
fatal. O tratamento equivocado com antitrombóticos aumenta a 
mortalidade. É necessário manter uma educação médica conti-
nuada para que a DAA seja um diagnóstico precoce e preciso.
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ENDOCARDITE FÚNGICA POR TRICHOSPORON ASAHII: 
RELATO DE UM CASO RARO EM 

IMUNOCOMPETENTES

FUNGAL ENDOCARDITIS DUE TO TRICHOSPORON ASAHII: A RARE CASE REPORT 
IN IMMUNOCOMPETENT SUBJECT 

RESUMO
Objetivo: Relatar o caso de um paciente com múltiplas trocas valvares aórticas, 

imunocompetente, com diagnóstico de endocardite fúngica por T. asahii. Relato do 
caso: Homem, 63 anos, com história de febre reumática e quatro trocas da valva aórtica 
que evoluiu com sintomas de insuficiência cardíaca aguda e febre. Não foi encontrada 
nenhuma evidência de imunossupressão. Os exames laboratoriais demonstraram anemia 
e plaquetopenia leves, com leucograma normal e elevação de lactato desidrogenase e 
proteína C reativa. O ecocardiograma revelou insuficiência aórtica importante e múltiplas 
vegetações na valva aórtica. T. asahii foi isolado em duas hemoculturas, sendo iniciada a 
administração de anfotericina B. O paciente necessitou de cirurgia de emergência para 
nova troca valvar por deterioração clínica. Em decorrência de complicações intraope-
ratórias, evoluiu para óbito. Discussão: O diagnóstico e o tratamento da endocardite 
por T. asahii não estão bem estabelecidos na literatura. Os antifúngicos disponíveis 
atualmente são triazóis e anfotericina B, com evidências que sugerem superioridade 
dos triazóis, mas a cirurgia é necessária por ineficácia desses fármacos isoladamente. 
Conclusões: Faltam dados sobre o tratamento medicamentoso mais eficaz e seguro 
para a endocardite por T. asahii. Neste caso, as trocas valvares prévias agregaram 
dificuldade técnica ao novo procedimento, que resultou em evolução desfavorável. 
Não há dados de literatura sobre o momento ideal para troca valvar em pacientes com 
múltiplas trocas valvares prévias.

Descritores: Endocardite; Insuficiência da Valva Aórtica; Trichosporon

ABSTRACT
Objective: To present the case report of an immunocompetent patient with multiple 

aortic valve replacements, diagnosed with fungal endocarditis due to T. asahii. Case 
report: A 63-year-old male patient with a history of rheumatic fever and four aortic valve 
replacements, who progressed with symptoms of acute heart failure and fever. No 
evidence of immunosuppression was found. Laboratory tests detected mild anemia 
and thrombocytopenia, with normal leukogram and elevated lactate dehydrogenase 
and C-reactive protein levels. The echocardiogram revealed severe aortic insufficiency 
and multiple aortic valve vegetations. T. asahii was isolated in two blood cultures, and 
administration of amphotericin B was initiated. The patient required emergency surgery 
for a further valve replacement due to clinical deterioration. The patient later died as a 
result of intraoperative complications. Discussion: Diagnosis and treatment of T. asahii 
endocarditis are not well established in the literature. The currently available antifungals 
are triazoles and amphotericin B, with evidence suggesting superiority of the former, but 
surgery is required because of the ineffectiveness of these drugs alone. Conclusions: 
There is insufficient data on the safest and most effective pharmaceutical treatment for 
T. asahii endocarditis. In this case, the previous valve replacements added technical 
difficulty to the new procedure, which resulted in an unfavorable outcome. There is 
no data in the literature on the optimal timing for valve replacement in patients with 
multiple prior replacements.

Keywords: Endocarditis; Aortic Valve Insufficienty; Trichosporon.
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INTRODUÇÃO
A endocardite fúngica continua a ser a forma mais grave 

de endocardite infecciosa, com alta taxa de mortalidade.1,2 
O diagnóstico e o tratamento dessa patologia ainda são 
muito desafiadores, com evolução desfavorável na maioria 
dos casos devido ao diagnóstico tardio. Os fungos mais 
comumente encontrados como causa de endocardite fúngica 
são as espécies dos gêneros Candida e Aspergillum.3,4

As espécies de Trichosporon são leveduras extensivamente 
distribuídas na natureza e isoladas na faringe humana e na 
pele. Alguns estudos relataram micose profunda dissemina-
da associada às espécies de Trichosporon. A incidência de 
tricosporonoses em pacientes com micoses profundas é de 
aproximadamente 5%.5 Ressalta-se que este tipo de fungo 
causa infecção oportunista fatal em hospedeiros imunocom-
prometidos.6 Entre os vários tipos de Trichosporon, T. cutaneum 
e T. beigelii são patogênicos. O nome T. beigelii, amplamente 
utilizado na literatura, foi descaracterizado, já que não houve 
descrição adequada ou cultura com identificação precisa dessa 
espécie. Acredita-se que a maioria dos casos de infecção por 
Trichosporon atribuídos previamente ao T. beigelii e T. cutaneum 
foram provavelmente causados por T. asahii.5

Trichosporon asahii é uma espécie que pode ser encon-
trada como parte da flora humana normal, mas que também 
pode causar infecções superficiais e profundas. Esse fungo 
tem sido relacionado a infecções com risco de vida, como a 
endocardite infecciosa, quase exclusivamente em pacientes 
imunocomprometidos. 6 

OBJETIVO
Relatar o caso de um paciente imunocompetente, com 

história prévia de quatro cirurgias de troca valvar aórtica, que 
evoluiu com endocardite fúngica por T. asahii.

RELATO DO CASO
Paciente masculino, 63 anos, iniciou dispneia quatro dias 

antes do internamento, associada a ortopneia e dispnéia 
paroxística noturna, e já apresentava febre aferida de até 39ºC, 
quase diariamente, há dois meses. História prévia de febre 
reumática e quatro trocas da valva aórtica, em 1997, 2005, 
2014 e 2016, sendo a última troca por uma valva biológica 
devido a trombose da valva metálica anterior. Ex-tabagista de 
baixa carga tabágica, parou há mais de 30 anos. O exame 
físico demonstrou um sopro sistólico de três cruzes em seis no 
foco aórtico, com irradiação para carótida, e hepatomegalia.

Os exames laboratoriais de admissão revelaram anemia, com 
hemoglobina de 9,2 g/dL e volume globular de 27,1%, dosagem 
de leucócitos de 8.100/mm3, plaquetopenia de 35.000/mm3, 
proteína C-reativa de 220 mg/L, LDH de 2.200 U/L, 
dosagem de creatinina de 1,2 mg/dL e elevação discreta 
das transaminases (aproximadamente duas vezes o valor de 
referência). O eletrocardiograma apresentou bloqueio de ramo 
direito. O ecocardiograma transtorácico demonstrou uma fra-
ção de ejeção de 53%, com aumento do gradiente transvalvar 
aórtico médio de 17 para 25 mmHg e da velocidade máxima 
de 2,7 para 3,37 m/s em comparação com exame anterior, 
além de refluxo importante (PHT 177 ms) e presença de 
vegetação na face ventricular da valva aórtica de 17x11 mm. 
Esse último exame ainda demonstrou átrio esquerdo 

aumentado (60 ml/m2), refluxo tricúspide importante, PSAP 
78 mmHg, ventrículo direito com dimensões aumentadas e 
função sistólica limítrofe, e ventrículo esquerdo com hipertrofia 
excêntrica de grau moderado e hipocinesia discreta anterior 
basal e inferior média. O ecocardiograma transesofágico não 
identificou trombos em apêndice atrial e revelou vegetações 
na valva aórtica medindo 0,8 x 0,8 mm na cúspide direita, 
0,7 x 0,7 mm e 0,8 x 0,5 mm na cúspide esquerda e 0,7 x 0,4 
mm na junção entre as cúspides esquerda e não coronariana.       

Uma vez feito o diagnóstico de endocardite infecciosa 
subaguda, vancomicina foi prescrita empiricamente. Foram 
coletadas duas amostras de hemocultura, que foram posi-
tivas para Trichosporon asahii. (Figuras 1A e 1B) Após esse 
resultado, foi associada anfotericina B ao tratamento antimi-
crobiano. Solicitadas tomografias computadorizadas de crânio 
e abdome para investigação de abscessos e bolas fúngicas, 
que resultaram negativas. Evoluiu com piora importante da 
função renal no quarto dia de terapia com vancomicina e 
segundo dia de terapia com anfotericina B, com creatinina 
de 2,9 mg/dL (clearance de creatinina de 22 ml/min/1,73m2) e 
congestão pulmonar refratária a medicamentos, necessitando 
de hemodiálise intermitente. Apesar da advertência prévia 
do cirurgião cardíaco quanto à provável dificuldade técnica 
do procedimento, devido ao progressivo agravamento da 
condição clínica, optou-se por substituição da valva aórtica 
de emergência. (Figura 2)

Figura 1. Diagnóstico de endocardite fúngica por Trichosporon asahii.

Figura 2. Cirurgia para troca valvar aórtica por endocardite fúngica.

A B
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Paciente evoluiu a óbito no intra-operatório devido a 
complicações cirúrgicas por tecido miocárdico friável, im-
possibilidade de fixação de nova prótese valvar aórtica e 
sangramento incontrolável, mesmo com transfusão de plasma 
fresco e concentrado de hemácias.

DISCUSSÃO
Os fatores de risco para endocardite fúngica por Tri-

chosporon spp. incluem neoplasias hematológicas e outros 
estados de imunossupressão, nutrição parenteral, uso de 
drogas injetáveis, recém-nascidos, queimaduras extensas, 
uso de dispositivos invasivos como acesso venoso central, 
marcapasso, cardiodesfibrilador implantável e valvas proté-
ticas, e terapia com diálise peritonial.4-8

A habilidade de formar biofilmes em dispositivos im-
plantáveis pode contribuir para a progressão das tricos-
poronoses invasivas, assim como promover a resistência 
às drogas antifúngicas e à resposta imune do hospedeiro.9 
Di Bonaventura et al. testaram o perfil de suscetibilidade 
de células planctônicas e de biofilmes de T. asahii para 
anfotericina B, caspofungina, fluconazol e voriconazol. 
Os biofilmes de T. asahii foram resistentes a todos os antifún-
gicos testados (MIC > 1,024 μg/ml) e foram até 16.000 vezes 
mais resistentes a voriconazol do que células planctônicas.9 
Os fungos do gênero Trichosporon spp. também 
são capazes de produzir proteinases e lípases que 
aumentam ainda mais a sua virulência, como a beta-N-
acetilhexosaminidase, produzida pelo T. asahii.9 Por fim, 
as espécies de Trichosporon spp. expressam glucuronoxi-
lomanana em suas paredes celulares, um polissacarídeo 
capaz de atenuar a capacidade fagocítica de neutrófilos 
e monócitos in vivo.9

O diagnóstico das infecções por T. asahii deve ser 
feito a partir de culturas do sítio acometido. Hemocultu-
ras são geralmente positivas na infecção disseminada,5,9 
mas foram negativas em aproximadamente 20% dos ca-
sos confirmados de endocardite infecciosa.4 Além das 
hemoculturas positivas, cultura do líquor positiva para 
Trichosporon spp ou amostras de biópsia com evidências 
histopatológicas de elementos fúngicos compatíveis com 
Trichosporon spp confirmam o diagnóstico de tricosporo-
nose invasiva.5,9 Em casos de impossibilidade de obtenção 
de biópsias ou culturas, a detecção de β-D glucano tem 
sido amplamente utilizada para diagnóstico precoce de 
infecções fúngicas invasivas; porém, esse teste foi pouco 
estudado em tricosporonoses.8,9 A detecção do antígeno 
glucuronoxilmanana (também conhecido como antígeno 
capsular de Cryptococcus) também pode ser útil para o 
diagnóstico precoce de tricosporonoses, apesar de dados 
clínicos limitados sobre sua real utilidade no diagnósti-
co de tricosporonoses invasivas.5,8,9 Mais recentemente, 
métodos de PCR e ensaios de citometria de fluxo têm 
sido estudados para diagnosticar infecções invasivas por 
Trichosporon spp., mas ainda não estão padronizados 
para serem uso rotineiro.9

O tratamento farmacológico ideal para as tricosporo-
noses ainda não está bem estabelecido.5,7 A maioria dos 
estudos demonstrou que os triazóis têm os menores valores 
de concentração inibitória mínima para esses fungos, 
especialmente o voriconazol.9 Em uma revisão sistemática, 

voriconazol melhorou significativamente o prognóstico dos 
pacientes com neoplasias hematológicas e tricosporono-
ses invasivas, corroborando as recomendações recentes 
da European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases.8 Alguns estudos relataram que os efeitos terapêu-
ticos dos triazóis (fluconazol e voriconazol) foram melhores 
do que os da anfotericina B para infecções invasivas por T. 
asahii.5,8,10 O T. asahii também parece ser mais resistente à 
anfotericina B do que as outras espécies do gênero.8,9 Outro 
estudo recomendou a terapia combinada com triazóis e 
anfotericina B para endocardite fúngica por T. inkin.11 Já as 
equinocandinas têm pouca ou nenhuma atividade contra 
Trichosporon spp., e não são recomendadas para tratamento 
das tricosporonoses.5,8,9

Meta-análise de 879 casos de endocardite fúngica 
demonstrou tendência à redução de mortalidade com o 
tratamento cirúrgico da valva acometida.4 Segundo a diretriz 
europeia para manejo da endocardite infecciosa de 2015, 
a cirurgia de urgência para troca valvar em pacientes com 
endocardite fúngica de valvas nativas ou protéticas do lado 
esquerdo do coração é classe I de recomendação, com 
nível de evidência C.6 A troca valvar deve ser associada ao 
tratamento medicamentoso, já que a terapia antifúngica 
isolada geralmente é ineficaz.4,6,12 Endocardite por espécies 
de Trichosporon em valvas nativas ou protéticas de pacientes 
imunocompetentes é considerada rara, apesar do recente 
aumento de casos relatados. Os pacientes usualmente 
desenvolvem grandes vegetações que podem levar a fe-
nômenos embólicos. A troca valvar é mandatória, mas a 
recorrência de infecção é muito comum e o prognóstico 
geralmente reservado, independentemente da terapia an-
tifúngica utilizada.9

Deve-se ainda considerar a prescrição de derivado azol 
ad eternum após o procedimento cirúrgico, devido à alta taxa 
de recorrência.4,6 Um relato de caso de endocardite por T. 
asahii nas valvas mitral e aórtica foi tratado com fluconazol 
e trocas valvares aórtica e mitral, com sucesso durante o 
tempo de seguimento.5 

A gravidade das infecções por Trichosporon spp, o 
diagnóstico tardio e a ausência de tratamento antifúngico 
padronizado fazem com que as tricosporonoses tenham 
uma taxa de mortalidade muito elevada, que varia de 44% a 
83%, denotando um mau prognóstico.5,7,8 

CONCLUSÕES
A endocardite fúngica por T. asahii é relativamente rara, 

mas tem apresentado incidência crescente nos últimos anos. 
O diagnóstico geralmente se dá por hemoculturas, mas 
pode ser desafiador quando elas são negativas, requerendo 
métodos diagnósticos específicos e muitas vezes indispo-
níveis. Por isso, deve-se ter um alto grau de suspeição de 
infecção por T. asahii em pacientes com fatores de risco para 
endocardite fúngica.

O tratamento farmacológico ainda não está bem estabe-
lecido, mas o voriconazol apresentou os melhores resultados 
em séries de casos, apesar de existirem subtipos de T. asahii 
resistentes aos triazóis. A troca valvar de urgência está indi-
cada nos casos de endocardite fúngica de valvas protéticas 
para melhora do prognóstico.
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Os dados de literatura disponíveis não permitem a 
padronização dos métodos diagnósticos e de tratamento 
farmacológico para endocardite por T. asahii, o que con-
tribui para o mau prognóstico dessa tricosporonose, com 
altas taxas de mortalidade. No caso clínico relatado, as 
múltiplas trocas valvares prévias agregaram dificuldade 
técnica ao novo procedimento cirúrgico, que resultou em 
evolução desfavorável. Não há dados de literatura sobre 
o momento ideal para a troca valvar em pacientes com 
múltiplas trocas valvares prévias.

Por essas razões, são necessários novos estudos direciona-
dos para a padronização de métodos diagnósticos e de terapia 
antifúngica específica para endocardite fúngica por T. asahii. 

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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DESAFIOS DA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DE 
INDIVÍDUO CARDIOPATA GRAVE COM ABSCESSO 

ODONTOGÊNICO AGUDO

CHALLENGES OF THE INTERDISCIPLINARY APPROACH IN AN INDIVIDUAL WITH 
SEVERE HEART DISEASE AND ACUTE DENTAL ABSCESS 

RESUMO
Os indivíduos sistemicamente comprometidos e com múltiplas comorbidades são um 

desafio para a abordagem cirúrgica. Pacientes com flutter atrial fazem uso de anticoagulantes 
para diminuir o risco de eventos tromboembólicos, porém há maior risco de hemorragia durante 
procedimentos cirúrgicos. As infecções de origem odontogênica podem ter disseminação 
hematogênica e agravar ainda mais o quadro clínico geral do indivíduo. A abordagem cirúrgica 
deve sempre visar à segurança e à qualidade de vida do paciente, levando em consideração 
os riscos e benefícios do procedimento e o preparo do profissional frente a possíveis acidentes 
e complicações, haja vista o risco de mortalidade perioperatória. O presente caso relata o 
desafio de estabelecer plano de tratamento e conduta diante de infecção odontogênica 
em indivíduo cardiopata grave polimedicado ASA IV com histórico de doença renal crônica 
sob hemodiálise, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, anemia, insuficiência 
coronariana, flutter atrial, aterosclerose e pé diabético. Para o procedimento sob anestesia 
geral, foi instituída a terapia de ponte prévia, utilização de medidas hemostáticas locais e 
antibioticoterapia pré e pós-operatória. A atuação interdisciplinar mostrou-se essencial para 
estabelecer critérios de segurança e decidir o melhor momento para a atuação cirúrgica.

Descritores: Cardiopatias Congênitas; Diálise Renal; Comorbidade; Abscesso Periapical.

ABSTRACT
Systemically compromised individuals with multiple comorbidities represent a challenge in 

terms of the surgical approach. Patients with atrial flutter take anticoagulants to reduce the risk of 
thromboembolic events, but there is a greater risk of hemorrhaging during surgical procedures. 
Infections of odontogenic origin may involve hematogenous dissemination and further aggravate 
the patient’s overall clinical condition. The surgical approach should always target the patient’s 
safety and quality of life, considering the risks and benefits of the procedure and the professional’s 
preparedness to cope with possible accidents and complications, given the risk of perioperative 
mortality. This is a case report of the challenge of establishing a treatment plan and course of 
action for dental infection in an ASA IV polymedicated patient with a history of chronic kidney 
disease undergoing hemodialysis, systemic arterial hypertension, diabetes mellitus, anemia, 
coronary insufficiency, atrial flutter, atherosclerosis and diabetic foot. Prior bridge therapy, use of 
local hemostatic measures, and pre- and postoperative antibiotic therapy were instituted for the 
procedure to be carried out under general anesthesia. Interdisciplinary action has proved to be 
essential for establishing safety criteria and deciding on the best time for surgical intervention.

Keywords: Heart Defects; Diseases; Renal Dialysis; Comorbidity; Periapical Abscess.

http://dx.doi.org/10.29381/0103-8559/2019290104-6

RELATO DE CASO/CASE REPORT

104

INTRODUÇÃO 
O flutter atrial (FA) é considerado uma das arritmias 

mais comuns1 e dentre os fatores de risco para seu de-
senvolvimento, encontram-se doenças sistêmicas como 
hipertensão arterial sistêmica e coronariopatias. Pacientes 
com FA têm maior risco de sofrer trombose e acidente 
vascular encefálico, portanto, como medida preventiva, 
fazem uso de anticoagulantes.2,3

Por outro lado, a hipertensão arterial, além de ser consi-
derada um fator de risco para outras cardiopatias, também 
pode desencadear outras doenças como a insuficiência renal, 
que traz consigo uma série de complicações sistêmicas, que 
tornam intervenções cirúrgicas desafiadoras.4 

Pacientes cardiopatas que necessitam de hospitaliza-
ção para procedimentos cirúrgicos odontológicos requerem 
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cuidado criterioso por toda a equipe multiprofissional. Focos 
infecciosos na cavidade oral, como por exemplo, abscesso 
dentoalveolar ou pericoronarite, podem comprometer ainda 
mais a saúde do paciente pelo risco de infecção sistêmica. 
Portanto, o preparo do cirurgião-dentista para a tomada de 
conduta neste tipo de pacientes é indispensável.5,6 

Procedimentos odontológicos em indivíduos cardiopatas 
são considerados de baixo risco, entretanto, quando asso-
ciados a outras doenças sistêmicas, podem aumentar o grau 
de complexidade frente à necessidade de procedimentos 
odontológicos, como por exemplo, extrações dentárias.4,5

OBJETIVO
Descrever a complexidade da conduta em indivíduo com 

insuficiência coronariana e flutter atrial e várias comorbidades 
associadas com abscesso dentoalveolar agudo.  

RELATO DE CASO
Homem de 47 anos, com queixa de “dor no dente”. His-

tória médica: doença renal crônica sob hemodiálise há quatro 
anos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, 
pé diabético, anemia crônica, insuficiência coronariana, FA e 
aterosclerose cardíaca. Medicamentos em uso: sevelamer, 
eritropoietina humana, hidróxido de ferro, complexo B, losar-
tana, insulina NPH e regular, sinvastatina, atenolol, enalapril, 
gabapentina, varfarina, amiodarona, diltiazen e alopurinol. 

Exame físico extraoral: linfadenopatia regional inflamatória 
na cadeia ganglionar submandibular esquerda. Exame físico 
intraoral: dente terceiro molar inferior esquerdo semi-irrompido 
com pericoronarite associada a abscesso dentoalveolar com 
supuração via sulco gengival, dor à palpação e higiene oral 
precária. Exame de imagem (radiografia oblíqua de mandí-
bula lado direito): observou-se espessamento do espaço 
do ligamento periodontal e lesão dentária cariosa extensa. 

Exames laboratoriais: no período da avaliação odonto-
lógica, o paciente apresentava Tempo de Protrombina (TP) 
= 65,3 s, Razão Normalizada Internacional (RNI) = 5,63, 
Ureia=89 mg/dL, Creatinina = 13,1 mg/dL, Glicose = 168 mg/
dL, Hemoglobina 8,8 g/dL e Pressão Arterial 182/860 mmHg. 

Conduta odontológica: diante do quadro de abscesso 
dentoalveolar agudo, optou-se pela prescrição de amoxi-
cilina, via oral, um comprimido de 500 mg a cada 8 horas 
durante sete dias, digluconato de clorexidina 0,12% sem 
álcool para bochecho e planejamento cirúrgico para remoção 
do dente acometido pela infecção. Foi solicitada avaliação 
pré-anestésica e o paciente foi classificado como ASA IV. 
Após discussão do caso com o médico responsável pelo 
paciente, instituiu-se a terapia de ponte prévia à intervenção 
cirúrgica. Foi realizada a suspensão da varfarina sete dias 
antes da cirurgia, mantida heparina durante sessões de 
hemodiálise e administrado vitamina K 24 horas antes da 
cirurgia (RNI = 2,83) e no momento cirúrgico o RNI = 1,84. 
Foi realizada a remoção do terceiro molar inferior esquerdo 
em centro cirúrgico sob anestesia geral com utilização de 
medidas hemostáticas locais, sem intercorrências, em dia 
alternado à hemodiálise. A antibioticoterapia foi instituída pré 
e pós-operatória com amoxicilina 500 mg de 8/8 horas por 
sete dias. No controle pós-operatório de 24 horas o RNI foi 
de 1,29 e observou-se bom aspecto de cicatrização, ausência 
de sangramento, dor ou sinais clínicos de infecção bucal. 

DISCUSSÃO
Pacientes sistemicamente comprometidos são um desafio 

para a tomada de conduta para tratamento de infecções 
bucais agudas. No presente caso, o foco infeccioso em 
boca estava presente em um indivíduo com diversos com-
prometimentos sistêmicos graves, quadro clínico de dor e 
infecção dentária com necessidade de intervenção cirúrgica, 
apresentando risco de mortalidade perioperatória (ASA IV),7 
tornando um desafio a intervenção odontológica.

Portanto, um indivíduo cardiopata além das comorbidades 
existentes apresenta a possibilidade de descompensação frente 
a qualquer estresse, ainda mais diante da complexidade cirúrgica 
na remoção de terceiros molares.8 Nesses casos, a cirurgia sob 
anestesia geral é a forma mais segura de se realizar o procedi-
mento odontológico, com o objetivo de garantir a segurança do 
paciente e reduzir o risco de morbidade e mortalidade.9 Além 
disso, também é importante o controle de infecção local, pre-
venção de disseminação de infecção hematogênica e infecção 
secundária da fístula arteriovenosa funcional à hemodiálise8,10 
através da instituição da antibioticoterapia pré e pós-operatória.

A intervenção cirúrgica em indivíduos anticoagulados é 
uma preocupação pelo risco de sangramento. Neste caso o 
paciente utilizava um anticoagulante oral e apresentava TP = 
65,3 s e RNI = 5,63, valor muito elevado para níveis terapêu-
ticos, sendo que o preconizado é o RNI entre 2 e 3 e, além 
disso, um valor contraindicado para procedimentos cirúrgicos, 
diante do risco evidente de sangramento.11,12 Para cirurgia de 
urgência em indivíduos anticoagulados é preconizada a terapia 
de ponte, através da suspensão da varfarina e substituição pela 
heparina de baixo peso molecular, diante do risco de eventos 
tromboembólicos e risco de sangramento, com o objetivo 
de diminuir os valores do TP e do RNI, procedimento que foi 
realizado neste caso, garantindo a segurança do paciente.13-15. 

A condição oral precária pode contribuir com a mortalidade 
de indivíduos com doença renal crônica, pois são fatores que 
podem estimular reações inflamatórias e levar a progressão de 
doenças, como por exemplo, a aterosclerose, que apresenta 
como consequência a isquemia e infarto agudo do miocárdio e 
a diabetes mellitus, sendo relevante a atuação do cirurgião-den-
tista no controle e remoção de focos infecciosos agudos.16,17 

A tomada de conduta interdisciplinar é fundamental.9 Neste 
caso clínico a interação com a equipe de nefrologia e anestesio-
logia foi crucial para garantir o sucesso no tratamento, desde o 
plano de tratamento, execução cirúrgica e pós-operatório, visan-
do sempre a segurança do paciente e qualidade na abordagem.

CONCLUSÃO
Indivíduos com cardiopatias graves e com múltiplas co-

morbidades que apresentam risco de mortalidade periope-
ratória, exigem o estabelecimento de critérios de segurança 
da equipe multiprofissional de saúde quando há necessidade 
de intervenção cirúrgica em boca. Isto favorece a conduta 
adequada e o momento oportuno para garantir a segurança 
do procedimento odontológico.
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