
0 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 

 

  

 

 

TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA  

 

 

 

QUALIDADE DA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL INTRA-HOSPITALAR EM 

PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO DA REDE PÚBLICA E 

PRIVADA DE SAÚDE EM SERGIPE: REGISTRO VICTIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARACAJU 

2018 

 



1 
 

T
IC

IA
N

E
 C

L
A

IR
 R

E
M

A
C

R
E

 

M
U

N
A

R
E

T
O

 L
IM

A
  

 

O
R

IE
N

T
A

Ç
Ã

O
 N

U
T

R
IC

IO
N

A
L

 IN
T

R
A

-H
O

S
P

IT
A

L
A

R
 D

E
 P

A
C

IE
N

T
E

S
 

C
O

M
 IN

F
A

R
T

O
 A

G
U

D
O

 D
O

 M
IO

C
A

R
D

IO
 C

O
M

 S
U

P
R

A
 S

T
 D

A
 R

E
D

E
 

P
Ú

B
L

IC
A

 E
 P

R
IV

A
D

A
 D

E
 S

A
Ú

D
E

 E
M

 S
E

R
G

IP
E

: R
E

G
IS

T
R

O
 V

IC
T

IM
  

  

 

2
0
1

8
 

 

 



2 
 

TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA  

 

 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL INTRA-HOSPITALAR EM 

PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO DA REDE PÚBLICA E 

PRIVADA DE SAÚDE EM SERGIPE: REGISTRO VICTIM  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Sergipe como requisito parcial à 

obtenção do grau de Mestre em Ciências da Saúde. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Soares 

Barreto-Filho 

Co-orientador: Profª Drª Danielle Góes da Silva  

 

 

 

 

 

 

ARACAJU 

2018 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA BISAU 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

L732q 
 

 
Lima, Ticiane Clair Remacre Munareto 
     Qualidade da orientação nutricional intra-hospitalar em 
pacientes com infarto agudo do miocárdio da rede pública e 
privada de saúde em Sergipe: registro VICTIM / Ticiane Clair 
Remacre Munareto Lima ; orientador José Augusto Soares 
Barreto-Filho. – Aracaju, 2018. 

105 f.   
 

Dissertação (mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade 
Federal de Sergipe, 2018. 

 
  1. Infarto do Miocárdio. 2. Educação em Saúde. 3. Hábitos 

alimentares. 4. Disparidades em Assistência à Saúde. I. Barreto-
Filho, José Augusto Soares, orient. II. Título. 

 
CDU 61   

 

 



4 
 

DISPARIDADES ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICO E PRIVADO NO USO DE 

TERAPIAS DE REPERFUSÃO PARA PACIENTES COM IAMCSST: REGISTRO 

VICTIM  

  

 

 

 

  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Sergipe como requisito 

parcial à obtenção do grau de Mestre em 

Ciências da Saúde  

 

 

 

  

Aprovada em: 13/07/2016  

  

  

  

  

 Prof. Dr. José Augusto Soares Barreto Filho  

  

  

______________________________________________________________  

Prof. Dr. Antônio Carlos Sobral Sousa  

  

  

______________________________________________________________  

Prof. Dra. Vivianne de Sousa Rocha  

  

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Clair e Ribeiro, e irmão Thiago, a toda 

a minha família, àquele que escolhi para ser além de 

meu amigo, meu porto seguro e companheiro e a 

todos que estiveram presentes comigo nessa 

caminhada.  

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O importante não é ver o que ninguém nunca viu, 
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RESUMO 

Qualidade da orientação nutricional intra-hospitalar em pacientes com Infarto Agudo do 

Miocárdio da rede pública e privada de saúde em Sergipe: registro VICTIM. Ticiane Clair 

Remacre Munareto Lima. 2016.  

 

FUNDAMENTO: As mudanças no hábito alimentar fazem parte do conjunto de 

recomendações pós IAMcSST (Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do 

Segmento ST).  Estudos demonstraram disparidades na qualidade assistencial entre serviços 

de saúde, entretanto a qualidade da orientação nutricional é pouco explorada. 

OBJETIVO: Avaliar a qualidade da orientação nutricional intra-hospitalar entre pacientes 

com IAMcSST nas redes de saúde pública e privada em Sergipe.  

MÉTODOS: Estudo transversal, que utilizou dados do Registro VICTIM (Via Crucis para o 

Tratamento do Infarto do Miocárdio), com indivíduos ≥ 18 anos, admitidos com IAMcSST, 

de abril-novembro /2017, em 1 hospital público e 3 privados. Analisou-se ocorrência de 

orientação nutricional e a qualidade da mesma.  

RESULTADOS: Foram avaliados 188 voluntários, sendo 80,3% do serviço público. Dentre 

os entrevistados 57,6% da rede pública e 70,3% da privada (p=0,191) receberam orientação 

nutricional intra-hospitalar. O registro, em prontuário, dessa prática foi menor no serviço 

público (2,6% vs. 37,8%, p<0,001). Ambos os serviços tiveram prevalência inferior a 50% 

de orientação na maioria dos itens avaliados. Verificou-se predomínio das orientações 

restritivas, sobretudo de sal e de gorduras, respectivamente de 50,3% e 70,3% (p=0,064), no 

público e privado. Quanto à inserção de alimentos cardioprotetores, pacientes da rede 

privada foram mais beneficiados, principalmente quanto ao consumo de frutas, 

verduras/legumes (48,6% vs. 13,2%, p<0,001). Entre aqueles que receberam orientação, o 

conhecimento nutricional foi maior no privado (68,2% vs. 26,3%, p<0,001). 

CONCLUSÃO: A orientação nutricional intra-hospitalar concedida aos portadores de 

IAMcSST em Sergipe ainda possui baixa qualidade em ambos os serviços, sobretudo no 

público de saúde. 

 

 

Palavras-chaves: Infarto do Miocárdio. Educação em Saúde. Hábitos alimentares. 

Disparidades em Assistência à Saúde. 
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ABSTRACT 

 

In-hospital nutritional counseling in patients with ST-Elevation Myocardial Infarction of the 

public versus private hospitals in Sergipe: VICTIM Registry. Ticiane Clair Remacre 

Munareto Lima. 2016. 

 
BACKGROUND: The change in eating habits is part of the set recommendations after 

STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction). Studies demonstrated disparities in the 

quality of care between public and private health services, but the quality of care offered for 

nutritional counseling is little explored.  

OBJECTIVE: Evaluate the quality of intra-Hospital nutrition orientation among patients 

with STEMI of the public and private health system in Sergipe.  

METHODS: A cross-sectional, quantitative study, that used data from the VICTIM 

Registry, with patients ≥ 18 years, diagnosed with STEMI, from April to November 2017, in 

1 hospital with SUS care and 3 private ones. The occurrence of nutritional orientation and its 

quality were analyzed. 

RESULTS: 188 patients were analyzed, of which 80.3% were from the public health 

service. Among the interviewees, 57,6% of the public health service and 70.3% of the 

private (p = 0,191) received intra-Hospital nutrition orientation. The record, in medical 

records, of this practice was lower in the public service (2,6% vs. 37,8%, p<0,001). Both 

services had a prevalence of less than 50% orientation in most of the evaluated items. There 

was a predominance of restrictive guidelines, mainly salt and fat, respectively of 50,3% and 

70,3% (p = 0,064), in the public and private sectors. As for the insertion of cardioprotective 

foods, patients from the private network were more benefited, mainly in fruit, vegetable / 

vegetable consumption (48.6% vs. 13.2%, p <0.001). Among those who received guidance, 

nutritional knowledge was higher in the private sector (68.2% vs. 26.3%, p <0.001). 

CONCLUSIONS: The intra-Hospital nutritional orientation given to patients with 

IAMCSST in Sergipe still has poor quality in both services, especially in the health public.  

Key-words: Myocardial Infarction. Health Education. Feeding Behavior. Disparities in 

Health Care 
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1. INTRODUÇÃO 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no mundo, 

com maior prevalência em países de média e baixa renda. No Brasil, as DCV são 

responsáveis por aproximadamente 30% dos óbitos anuais e as doenças isquêmicas do 

coração são as principais causas dessa elevada mortalidade. Dentre essas, o Infarto Agudo 

do Miocárdio (IAM) merece destaque devido à sua magnitude e à severidade no prognóstico 

clínico (WHO, 2011; CALUZA et al., 2012; HUGUENIN et al., 2016; BRANT et al., 2017; 

WHO, 2017).  

Após o evento coronariano agudo, ações são necessárias para a prevenção secundária e 

para o tratamento da doença, que devem consistir na adesão à terapia medicamentosa 

prescrita e em mudanças no estilo de vida, com ênfase na prática de atividade física 

programada, na adoção de hábitos alimentares saudáveis e na cessação do tabagismo. 

(HERDY et al., 2014; URBINATI et al., 2015; SANDESARA et al., 2015; PIEPOLI et al., 

2016; FALUD et al., 2017). 

No decurso dos anos, mudanças no padrão alimentar foram destaque na prevenção e 

tratamento das DCV em estudos epidemiológicos. Essas pesquisas reforçaram que uma dieta 

com isenção de ácidos graxos trans, restrição de gordura saturada, sal, bebidas alcoólicas e 

aumento da fibra alimentar com predomínio de cereias integrais, frutas, vegetais e hortaliças, 

trouxe benefícios cardioprotetores associados à diminuição de piores desfechos e 

mortalidade cardiovascular (LORGERIL et al., 1999; YUSUF et al., 2004; CHEN, 

MARUTHUR e APPEL, 2010; ROS et al., 2014; MILLER et al., 2017). 

Diretrizes e indicadores de qualidade relacionados ao IAM recomendam que essas 

mudanças alimentares sejam aconselhadas pelos profissionais da saúde por meio de uma 

orientação nutricional ainda no período intra-hospitalar. Essa orientação contribui para o 

fortalecimento da autonomia ao indivíduo e traz maior consciência sobre o seu papel em 

relação à sua própria saúde. Além de direcionar o paciente nas escolhas alimentares e 

aumentar o conhecimento nutricional (STEG et al., 2012; ROFFI et al., 2015; URBINATI et 

al., 2015; HORN et al., 2016; PIEPOLI et al., 2016; SACKS et al., 2017; SCHIELE et al., 

2017). 

Ademais, a presença da orientação nutricional no ambiente hospitalar pode influenciar 

na percepção do serviço de saúde. Pacientes que não recebem esse tipo de orientação no 

hospital têm piores percepções quanto à qualidade dos cuidados recebidos. Assim, a 

orientação nutricional nesse ambiente deve ser individualizada, esclarecedora e feita por 

uma equipe multiprofissional, a fim de reforçar que as modificações alimentares devem ser 



14 
 

iniciadas imediatamente após o evento cardíaco, por serem tão importantes quanto às outras 

intervenções clínicas (ASPRY, WU e SALMOIRAGO-BLOTCHER, 2016; LV et al., 2017; 

JACKSON et al., 2010; JENKINS et al., 2017). 

Estudos prévios abordam a existência de disparidades na qualidade assistencial, entre 

o serviço público e privado de saúde, relacionadas ao tempo para a realização de exames e à 

utilização de medicações cardiovasculares (FERREIRA et al., 2009; NUNES et al., 2014). 

Entretanto o tipo de assistência prestada pelos profissionais da saúde referente à orientação 

nutricional é pouco explorado e ainda não se sabe sobre as diferenças na qualidade dessa 

orientação no ambiente intra-hospitalar entre os dois serviços de saúde.  

Dessa forma, o presente estudo objetiva avaliar a qualidade da orientação nutricional 

recebida no ambiente intra-hospitalar entre os pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio 

com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST) assistidos pelo serviço público e 

privado de saúde em Sergipe. Servindo de parâmetro para identificar a prática assistencial e 

proporcionar oportunidades de melhorias no serviço.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Epidemiologia das Doenças Cardiovasculares  

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem, atualmente, um dos 

maiores problemas mundiais de saúde pública, causando também diminuição da qualidade 

de vida, elevação do gasto econômico público e familiar. Estimativas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) indicam que as DCNT são responsáveis por 68% de um total de 

38 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2012 (WHO, 2014a). Dentre essas doenças, 

destacam-se as doenças cardiovasculares (DCV) por serem, atualmente, a principal causa de 

morte global (ROCHA et al., 2017; WHO, 2014b; WHO, 2017).  

Estima-se que 17,7 milhões de pessoas no mundo morrem anualmente por DCV, que 

correspondem aproximadamente a 31% de todas as causas de mortes no mundo. Desses 

óbitos, 80% ocorreram devido às doenças coronarianas e AVC (Acidente Vascular Cefálico) 

e 75% ainda acontecem em países em desenvolvimento. Baseado nas estimativas atuais, 

espera-se que em 2030, as DCV sejam responsáveis por 23 milhões de óbitos no mundo 

(MEIRA et al., 2016; WHO, 2017). 

No Brasil, esse cenário não é diferente, de acordo com a última estimativa da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, houve um aumento de mortes por DCV entre os anos 

de 2014 (340.284 óbitos) e 2016 (349.938 óbitos). Dentre essas doenças, em 2014, os 

principais grupos responsáveis pelos óbitos foram as doenças isquêmicas do coração (53,2 / 

100 mil habitantes) e as doenças cerebrovasculares (40,6 / 100 mil habitantes).  

Em comparação com as regiões brasileiras, no período de 1990 a 2015, houve uma 

queda da mortalidade por DCV nas regiões Sudeste e Sul do país e no Distrito Federal, ao 

passo que os estados das regiões Norte e Nordeste passaram a apresentar as taxas mais 

elevadas em 2015.  Em relação às causas de mortes cardiovasculares mais comuns, a 

cardiopatia isquêmica está em primeiro lugar em todos os estados brasileiros, com exceção 

do Amapá, considerando-se a mortalidade ajustada por idade em 2015 (BRANT et al., 

2017). 

Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 

pelo Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), revelaram que, em 2015, no Brasil, 

dentre os sexos, os homens foram os mais afetados, com 59% de óbitos, a raça branca com 

54% e baixa ou nenhuma escolaridade com 45% do total de mortes por DCV. Na região 

nordeste, no mesmo ano, as DCVs foram responsáveis por 27,4% do total de óbitos e o 
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Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) foi responsável por 27% do total de óbito nesse grupo de 

doenças e a 7,4% do total de óbitos da região. Em Sergipe, 3.262 óbitos foram ocasionados 

pelas DCVs, dentre essas doenças, 23% dos óbitos ocorreram por IAM (BRASIL, 2015). 

No IAM, a maioria das mortes ocorre nas primeiras horas de manifestação da 

doença, sendo entre 40 a 65% na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras 24 

horas. Dessa forma, a maior parte das mortes por IAM acontece fora do ambiente hospitalar 

e, geralmente, é desassistida pelos médicos (PIEGAS et al, 2015). 

 

2.1.1 Fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares  

 

Além do número alarmante de óbitos, deve-se lembrar de que, também, a maioria da 

população que possui as DCV tem, consequentemente, algum fator de risco (FR) que 

desencadeou o processo de morbidade da doença. Uma vez que esses FR são uma série de 

eventos que podem afetar direta ou indiretamente a função endotelial e promover o 

desenvolvimento da aterosclerose (SANDESARA et al., 2015). Os FR podem ser 

classificados em não modificáveis ou modificáveis, os primeiros dependentes da carga 

genética, idade e predisposição do indivíduo à doença e os últimos da modificação do estilo 

de vida conducente para a saúde cardiovascular (ANDERSON et al., 2016; ROCHA et al., 

2017).   

Um dos primeiros estudos para detecção dos FR das DCV teve início no ano de 1948 

na cidade de Framingham. O Framingham Heart Study, uma coorte com inicialmente 5.209 

indivíduos entre 30 e 62 anos, utilizou um delineamento até então exclusivo das doenças 

infecciosas. O estudo acontece até os dias atuais e ao longo das diversas etapas, descobriu-se 

que o aumento da pressão arterial sistêmica, aumento dos níveis de colesterol total, 

tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, sedentarismo, redução dos níveis de HDL, idade, 

sexo e fatores psicossociais são alguns dos FR para o desenvolvimento das DCV 

(DAWBER, 1959; FRAMINGHAN HERAT STUDY, 2018).  

Outra pesquisa realizada nesse cenário, com delineamento caso-controle internacional 

foi feita por Yusuf et al. (2004), denominada The Interheart Study e conduzida em 52 países, 

teve como objetivo principal determinar a força de associação entre uma série de FR 

modificáveis e o IAM. Ao todo, foram identificados nove fatores de risco (dislipidemia, 

diabetes, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, consumo de álcool, dieta, obesidade 

abdominal, inatividade física e fatores psicossociais), os quais foram responsáveis por 90% 

do risco de IAM em homens e 94% em mulheres.  
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Lv et al. (2017), em um estudo de coorte com 461.211 adultos chineses, revelaram que 

a adesão a um estilo de vida saudável com baixos FR, como cessação do tabagismo ou ter 

parado de fumar por razões diferentes da doença, consumo de álcool <30 g/ dia, prática 

moderada ou alta de atividade física, dieta rica em vegetais e frutas e limitada em carne 

vermelha, índice de massa corporal de 18,5 a 23,9 kg / m² e uma relação cintura/ quadril de 

até <0,90 para homens e <0,85 para mulheres, evitaria 67,9% ( IC 95%: 46,5% a 81,9%) dos 

principais eventos coronários na população estudada em um período menor que 10 anos.  

No Brasil, um dos primeiros estudos feitos para a detecção dos FR para IAM foi o 

estudo Fatores de Risco para Infarto do Miocárdio no Brasil (FRICAS) realizado em 20 

centros médicos entre os anos de 1994 e 1995.  A pesquisa confirmou a importância 

significativamente mais prevalente da hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes, sobrepeso e história familiar positiva, como fatores de risco para ocorrência de 

IAM, no grupo de infartados. Também houve relação direta e significativa entre o risco para 

ocorrência de IAM e a condição socioeconômica, em que a prevalência do IAM foi 

significativamente maior entre os pacientes de maior renda (SILVA, SOUZA E 

SCHARGODSKY, 1998).  

Outro estudo semelhante, realizado no Brasil, com base hospitalar intitulado Avaliação 

dos Fatores de Risco para Infarto Agudo do Miocárdio no Brasil (AFIRMAR), realizado em 

104 hospitais de 51 cidades brasileiras, concluiu que os FR dislipidemia, diabetes, 

hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, consumo de álcool, dieta, obesidade abdominal, 

inatividade física e fatores psicossociais são independentes para o IAM e possuem um 

padrão convencional de distribuição com diferentes forças de associação. Detectou-se 

também que a maioria desses FR seriam evitáveis, corrigidos ou atenuados se houvesse uma 

priorização da educação sobre a doença coronariana, o que permitiria medidas de prevenção 

e políticas adequadas e consequente redução da morbimortalidade nas doenças coronarianas 

(PIEGAS et al., 2003).  

O sedentarismo também é um FR relevante para a ocorrência do evento coronariano 

primário ou secundário, uma vez que a maioria das enfermidades associadas poderia ser 

modificada pela prática do exercício físico. A inatividade física está diretamente relacionada 

à redução do consumo de oxigênio e à diminuição do tônus muscular, pelo aumento do peso 

corporal, pela elevação dos níveis de TG e pela redução do HDL-c, além de comprometer a 

autoestima e, consequentemente, interferir no fator emocional (PIEGAS et al., 2003).  

 Outro FR modificável é o tabagismo, sendo a principal causa de morte evitável nos 

Estados Unidos. Além de ter um custo a esse país, em torno de US $ 300 bilhões por ano, 
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incluindo quase US $ 170 bilhões em custos de cuidados médicos diretos e mais de US $ 

156 bilhões em perda de produtividade decorrente de mortalidade prematura e exposição ao 

fumo passivo. Foi estimado que, nesse país, uma redução de 5% na prevalência de 

tabagismo pode resultar em menos 1.106 hospitalizações por IAM, menos 799 

hospitalizações por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e menos 493 mortes prematuras 

(GARRET et al., 2017).  

No Brasil, dados da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) mostraram que em 2016 a 

frequência de adultos fumantes foi de 10,2%. A capital Aracaju apresentou a menor 

prevalência (5,4%) de fumantes em comparação com as demais capitais brasileiras. Em 

relação ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas, foi observada a prevalência de 19,1%, 

esse valor tendeu a diminuir com a idade e a aumentar com a escolaridade (BRASIL, 2017).  

No que concerne à prática de atividade física no tempo livre, os dados do VIGITEL 

também mostraram uma baixa prevalência (37,6%) no âmbito nacional e que as mulheres 

são mais sedentárias (29,9%). Em ambos os sexos, a frequência dessa condição tendeu a 

diminuir com o aumento da idade e a aumentar com a elevação do nível de escolaridade. 

Aracaju apresentou-se acima da média nacional, com 40,2% de praticantes de atividade 

física no tempo livre (BRASIL, 2017).  

Em relação ao peso corporal, a maioria dos brasileiros (53,8%) apresentou-se em 2016 

com excesso de peso. Dados mostraram que essa condição tendeu a aumentar com a idade 

até os 64 anos e, entre as mulheres, a frequência de excesso de peso diminuiu com o 

aumento do nível de escolaridade. Os percentuais da capital de Sergipe foram maiores do 

que a média nacional, com 55,7% de excesso de peso.  Já em relação à obesidade, houve 

uma prevalência de 18,9%, sendo maior em mulheres (19,6%). Em 2016, a frequência de 

obesidade diminuiu com o aumento da escolaridade e, em Aracaju os percentuais também se 

apresentaram maior do que a média nacional, sendo mais prevalente em homens (20,5%) 

(BRASIL, 2017).  

Quanto ao diagnóstico médico das DCNT, observou-se que, em 2016, a nível nacional, 

a prevalência de hipertensão arterial sistêmica, diabetes e dislipidemia foram 

respectivamente 25,7%, 8,9%, e 22,6%, todas mais prevalentes em mulheres e indivíduos 

com menor nível de escolaridade. A capital Aracaju teve maior prevalência em relação à 

média nacional na hipertensão (26,3%) e diabetes (9,2%) e foi a cidade com maior 

prevalência de dislipidemia do Brasil (24,9%) (BRASIL, 2017).  
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Estudos sugerem ser o hábito alimentar não saudável outro fator de risco relacionado 

com as DCV e, consequentemente, com o IAM (ANDERSON et al., 2016; ROCHA et al., 

2017; YUSUF et al., 2004; PIEGAS 2003, LV et al., 2017; MILLER et al., 2017). A adesão 

a um estilo de vida saudável, principalmente a modificação dos hábitos alimentares, pode 

reduzir substancialmente a carga de doenças cardiovasculares em algumas populações 

específicas (LV et al., 2017; ESTRUCH et al., 2013).  

Shikany et al. (2015), em uma pesquisa com 17.418 adultos brancos e negros, com 

idade ≥ 45 anos, no período de 2003 a 2007 nos EUA, observaram que um padrão dietético 

caracterizado por adição de gorduras, alimentos fritos, ovos, vísceras, carnes processadas e 

bebidas açucaradas foi associado a um risco maior de incidência de doença coronariana 

aguda na população estudada.  

Um dos primeiros estudos com sobreviventes de IAM feito por Lorgeril et al. (1999), 

o “Lyon Diet Heart Study'', evidenciou uma redução de 70% nas mortes por doenças 

cardíacas coronarianas na utilização de uma dieta do mediterrâneo rica em frutas, legumes, 

ácido α-linolênico e baixo teor de gorduras saturadas e sal. Esse tipo de dieta mostrou que 

pode ter um efeito cardioprotetor de até 4 anos após o primeiro infarto, sendo uma estratégia 

global para diminuir a morbidade e mortalidade cardiovascular até os dias atuais. 

Ros et al. (2014) realizaram, na Espanha, entre os anos de 2003 a 2011, o estudo 

multicêntrico e aleatorizado PREDIMED (Prevención com Dieta Mediterránea) para avaliar 

os efeitos, a longo prazo, da dieta mediterrânea sobre as  DCVs, como prevenção primária 

em indivíduos de alto risco. Após o seguimento de 1 ano, o consumo da dieta do 

mediterrâneo ocasionou redução da síndrome metabólica e benéficios sobre a pressão 

arterial, perfis lipídicos, partículas de lipoproteínas, inflamação, estresse oxidativo e 

aterosclerose carotídea, bem como sobre a expressão de genes proaterogênicos envolvidos 

em eventos vasculares e trombose em comparação com o grupo controle.  

Outros estudos evidenciam que a dieta do mediterrâneo composta por alto consumo de 

verduras, legumes, frutas, nozes, cereais, peixes, frutos do mar e alta proporção de lipídeos 

insaturados possui beneficios na prevenção primária de todos os tipos de DCV relacionados 

à aterosclerose. Entre pessoas com alto risco cardiovascular, essa dieta suplementada com 

azeite de oliva extravirgem ou nozes reduziu a incidência de eventos cardiovasculares 

maiores (TEKITONIDIS et al., 2015; TURATI et al., 2014; ESTRUCH et al., 2013).  

O estudo de coorte Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE), realizado por 

Miller et al. (2017), com indivíduos de 35 a 70 anos sem doença cardiovascular em 18 

países de baixa, média e alta renda, mostrou que o consumo total de frutas, verduras e 



20 
 

leguminosas foi inversamente associado a DCV, IAM, mortalidade cardiovascular, 

mortalidade não cardiovascular e mortalidade total nos modelos ajustados para idade e sexo. 

Além disso, ingestão de três a quatro porções por dia desses alimentos (375-500g/dia) trouxe 

benefício para a redução da mortalidade total.  

Estudos sugerem que a restrição de gordura saturada também traz benefícios para a 

prevenção e tratamento das DCV e suas doenças de bases. As diretrizes atuais recomendam 

que a ingestão dessa gordura deve ser reduzida para um máximo de 7 a 10% da ingestão 

energética total, substituindo-a por gordura mono ou poli-insaturada devido aos seus efeitos 

no colesterol total e frações (SACKS et al., 2017; FALUD et al., 2017; IBANEZ et al., 

2017; PIEPOLI et al., 2016; ANDERSON et al., 2016; HORN et al., 2016; ROFFI et al., 

2015).  

Uma análise recente de Wang et al., (2017), feita com 83.349 mulheres e 42.884 

homens, ambos livres de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, na linha de base, 

evidenciou que a substituição de 5% de energia de gorduras saturadas por equivalente 

energético de gorduras poli-insaturadas e gorduras monoinsaturadas foi associada, 

respectivamente, a reduções de 27% e 13% de mortalidade total. Além disso, a ingestão de 

w-6 foi inversamente associada à mortalidade e a de w-3 marinho foi associada a uma 

mortalidade total menor.  

A dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) também pode ser 

considerada cardioprotetora por conter porções adequadas de alimentos que ajudam no 

controle da pressão arterial. O plano alimentar DASH inclui baixo teor de gordura saturada, 

gordura total, colesterol, carne vermelha, doces e bebidas açucaradas e grande quantidade de 

frutas (4 a 5 porções/dia), verduras e legumes (4 a 5 porções/dia), lácteos com baixo teor de 

gordura (2 a 3 porções/dia), cereais integrais, aves, peixe e nozes. Também é rica em 

potássio, cálcio e magnésio, bem como proteínas e fibras e mais baixa em sódio (CHEN, 

MARUTHUR e APPEL, 2010; PIPER et al, 2012).  

No Brasil, é notável que os padrões alimentares adotados nas últimas décadas podem 

ser prejudiciais à saúde de várias maneiras. Comparando os dados do VIGITEL de 2014 e 

2016, pode-se observar que o consumo regular de frutas e hortaliças vem diminuindo com o 

passar do tempo (36,5 vs. 35,2%, respectivamente). O hábito de consumir carnes com 

excesso de gordura aumentou na população brasileira, em que quase um terço (32%) da 

população estudada declarou ter esse hábito em 2016 versus 29,4% em 2014. Em relação ao 

consumo de doces, refrigerantes e substituição de refeições por lanches, estes foram 

menores em 2016 (BRASIL, 2015; BRASIL, 2017).  
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 Assim, devido à potencial relevância das DCNT, principalmente das DCV no perfil 

de morbimortalidade da população mundial, e em face de que os FR para essas doenças são 

passíveis de prevenção, diversas organizações globais e brasileiras implementaram planos de 

ação para o monitoramento desses fatores, como o Plano estratégico da Organização Pan 

Americana de Saúde de 2014 a 2019 (OPAS, 2014), o Plano de Ação Global para a 

Prevenção e Controle das DCNT, da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013) e o 

Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) no Brasil 2011-2022 (BRASIL, 2011).  

 Em âmbito nacional, o plano para enfrentamento das DCNT (BRASIL, 2011) possui 

12 metas, que deverão ser alcançadas até 2022, a partir da mobilização por campanhas e 

políticas públicas, dentre elas destacam-se algumas metas como aumentar a prevalência de 

atividade física no lazer; aumentar o consumo de frutas e hortaliças na rotina alimentar; 

reduzir o consumo médio de sal; reduzir a prevalência de tabagismo e reduzir as 

prevalências de consumo nocivo de álcool no Brasil.  

Além disso, estudos epidemiológicos recentes e diretrizes europeias, brasileiras 

(SANDESARA et al., 2015; PANDEY et al., 2017; RAHMAN et al., 2017; MILLER et al., 

2017; LV et al., 2017; GEORGOUSOPOULOU et al., 2017; IBANEZ et al., 2017; ROFFI 

et al., 2015; PIEPOLI et al., 2016; FALUDI et al., 2017; PIEGAS et al., 2017; XAVIER et 

al., 2013) e americanas (SACKS et al., 2017; HORN et al., 2016), sobre prevenção e 

tratamento das DCV na prática clínica, defendem o gerenciamento do estilo de vida como 

uma primeira medida para a prevenção das DCV como um todo. A adesão a um estilo de 

vida saudável, como não fumar, consumo moderado de álcool, práticas regulares de 

atividade física, consumo de dietas saudáveis e baixa adiposidade, está relacionada a uma 

redução constante no risco cardiovascular. 

Dessa forma, o conhecimento e o controle dos FR para a ocorrência das DCV tornam-

se fundamentais para diminuição da morbimortalidade mundial e nacional. Assim, a 

continuidade de planos estratégicos para combate e monitoramento dos fatores de risco, a 

nível de prevenção primária e secundária, por meio dos serviços de saúde, promoverá a 

redução do impacto das doenças cardiovasculares na mortalidade e consequente melhoria da 

expectativa de vida da população.  
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2.2   As doenças cardiovasculares: fisiopatologia e tratamento  

 

Agressão crônica ao endotélio vascular pelos diversos fatores de risco, como 

dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e tabagismo, pode propiciar a formação da placa 

aterosclerótica e também aumentar a sua gravidade e instabilidade. Esse ataque recorrente 

aumenta a permeabilidade às lipoproteínas plasmáticas e, consequentemente, favorece a 

retenção destas no espaço subendotelial, facilitando a oxidação do LDL pela atração dos 

macrófagos e linfócitos T na parede arterial. O depósito das lipoproteínas nessa parede e a 

formação das células espumosas (macrófagos cheios de lipídeos) marcam o início da 

aterogênese (SIERVULI et al., 2014; FONSECA e IZAR, 2016; FALUD et al., 2017). 

A ativação de macrófagos associados com a presença de linfócitos T no endotélio são 

responsáveis pela secreção e produção de citocinas, que desencadeiam o processo 

inflamatório. A formação dos cristais de colesterol, microfilamentos liberados por 

neutrófilos, isquemia e alterações na pressão têm sido associados também à ruptura da placa 

aterosclerótica ou erosão endotelial. A partir desse fenômeno, ocorre a ativação plaquetária e 

a formação do trombo, determinando as principais complicações da aterosclerose, IAM e 

AVC (PIEGAS et al., 2015; FONSECA e IZAR, 2016; SIERVULI et al., 2014, FALUD et 

al., 2017).  

De acordo com a atualização da Diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da 

aterosclerose (2017), os componentes celulares e o nível de processo inflamatório variam de 

acordo com o grau de estabilidade do fenômeno. Placas estáveis possuem maior 

concentração de colágeno, com densa capa fibrosa e menores proporções de células 

inflamatórias, de núcleo lipídico e necrótico. Já as instáveis apresentam maior extensão de 

células inflamatórias, com maior atividade proteolítica, núcleo lipídico e necrótico 

acentuado e capa fibrótica tênue, que é mais susceptível à ruptura e, consequente, à 

exposição do material lipídico altamente trombogênico. A depender desse processo, muito 

conhecido por aterotrombose, o indivíduo pode ter manifestações clínicas da aterosclerose e 

piores desfechos devido às suas complicações (FALUD et al., 2017).  

A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é causada por oclusão ou suboclusão da artéria 

coronariana decorrente de fenômenos, como placa aterosclerótica, trombose, espasmo e 

processo inflamatório, que resultam em diversas manifestações clínicas compatíveis com 

isquemia do miocárdio, sendo compreendida como angina instável (AI) e o IAM com 
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supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) ou sem supradesnivelamento do 

segmento ST (IAMSSST) (ALVEZ et al., 2017; ARAÚJO et al., 2014).  

De acordo com Anderson e Morrow (2017), o IAM é um evento de necrose 

miocárdica causada por uma síndrome isquêmica instável. Na prática, a d é diagnosticada 

com base em avaliação clínica, eletrocardiograma (ECG), testes bioquímicos, imagens 

invasivas e não invasivas e avaliação patológica e ainda é classificado com base na presença 

ou ausência de elevação do segmento ST no ECG.  

O IAM é causado pela interrupção no fluxo da artéria coronariana por oclusão ou 

suboclusão, que ocasiona a perda da capacidade de contração da área irrigada e consequente 

morte das células musculares cardíacas, perdendo a função do miocárdio na região 

acometida. Na AI e no IAMSSST, o trombo geralmente se manifesta de maneira 

suboclusiva, já o IAMCSST é a manifestação mais grave das SCAs, que cursa com oclusão 

completa do vaso coronariano e, consequentemente, tende a ter piores manifestações clínicas 

(SCIRICA e MORROW 2015; PIEGAS et al., 2015; ANTONIO, FONSECA E IZAR, 

2016).  

O atendimento ao paciente com suspeita de IAM deve ser imediato. A triagem clínica 

deve ser feita para investigar as manifestações (momento do início, tempo de duração, 

qualidade, intensidade, relação com o esforço e repouso) e a presença de doenças coronárias 

prévias. Em relação às manifestações, essas podem apresentar-se de forma típica, como 

desconforto isquêmico em tórax, com irradiação para dorso, ombros, mandíbula inferior ou 

braço esquerdo, com dispneia, náuseas, fraqueza inexplicável, ou uma combinação desses 

sintomas. (PIEGAS et al., 2015; ANDERSON E MORROW, 2017; IBANEZ et al, 2017). 

O manejo desses pacientes deve estar focado em estabelecer um rápido diagnóstico, 

identificar o risco de complicações imediatas e traçar o melhor tratamento coronariano 

possível. Porém, isso se torna um desafio para os pacientes que apresentam manifestações 

atípicas com sintomas inespecíficos e ausência da dor, culminando no atraso na procura pelo 

atendimento hospitalar e consequente diagnóstico mais tardio. Esses sintomas devem ser 

lembrados na avaliação clínica, principalmente de grupos específicos como idosos, 

mulheres, portadores de Diabetes Mellitus e insuficiência cardíaca prévia (ALVES et al., 

2017; IBANEZ et al, 2017; PIEGAS et al., 2015).  

O ECG deve ser realizado em um período ideal de até 10 minutos após a admissão do 

paciente no setor de urgência. Para o diagnóstico de IAMCSST, deve ser levada em conta a 

história e exame físico, a dor isquêmica, embora não seja imprescindível a presença desta, a 

elevação do segmento ST ≥ 0,1 mV, em pelo menos duas derivações contíguas do ECG ou 
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um BRE novo e elevação de CK-MB e/ou troponina de alta sensibilidade acima do limite 

superior. A partir da localização do Supradesnívelamento do ST no ECG é que o IAM é 

classificado (IBANEZ et al, 2017; PIEGAS et al., 2015; AMSTERDAM et al., 2014; 

ANDERSON E MORROW, 2017).  

O tratamento do IAMCSST visa à reperfusão o mais rápido possível do fluxo 

coronário em todos os pacientes que possuem indicação. Dentro do arsenal terapêutico, 

existem a Intervenção Coronária Percutânea (ICP) e a utilização de fibrinolíticos, cuja 

escolha da estratégia depende do tempo do início do infarto, das características do paciente, 

dos recursos locais e da organização do sistema de saúde regional e nacional (CÉSAR e 

MORETTI, 2016).  

Após o evento coronariano e o tratamento imediato para restabelecer o fluxo 

sanguíneo no ambiente hospitalar, o paciente deve continuar o tratamento por meio de 

acompanhamento médico e seguir as orientações necessárias dos profissionais da saúde. 

Esse tratamento constitui os pilares da reabilitação cardiovasculares e da prevenção 

secundária da doença que são: promoção de mudanças no estilo de vida com ênfase na 

atividade física programada, adoção de hábitos alimentares saudáveis, remoção do 

tabagismo e do uso de drogas em geral, além de estratégias para modular o estresse 

(HERDY et al., 2014; PIEPOLI et al., 2016; URBINATI et al., 2015; SANDESARA et al., 

2015). 

O programa de reabilitação cardiovascular deve ter como objetivo melhorar de forma 

geral o indivíduo, incluindo sua patologia, fatores de riscos e principalmente aumentar a 

qualidade de vida desse paciente, baseando-se numa intervenção multidisciplinar (HERDY 

et al., 2014).  

Dentre os pilares do tratamento secundário do IAM, a adesão a novos hábitos 

alimentares saudáveis merece destaque. Como visto no tópico anterior, o consumo de 

alimentos inadequados pode ocasionar diversas doenças secundárias que podem influenciar 

no pior prognóstico da doença. Por isso, esses hábitos devem ser reforçados por uma 

adequada orientação nutricional a fim de dar maior autonomia ao indivíduo e trazer maior 

consciência sobre o seu papel com relação à sua própria saúde (HERDY et al., 2014; ASSIS 

et al., 2014). 
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2.2.1 Orientação nutricional na prevenção e tratamento das Doenças 

Cardiovasculares  

A mudança alimentar do paciente vítima de IAM é essencial para o seu melhor 

prognóstico e faz parte das transformações no estilo de vida necessárias para a reabilitação 

cardíaca. Essas modificações terão maiores chances de serem implementadas se iniciadas no 

ambiente hospitalar. Dessa forma, a orientação nutricional contendo os benefícios e a 

importância dessa atitude devem ser explicados e propostos ao paciente, antes da alta, por 

uma equipe multiprofissional especializada composta por cardiologista, enfermeiros, 

nutricionistas e outros profissionais de modo a reforçar que as mudanças na alimentação são 

tão importantes quanto as outras intervenções (IBANEZ et al., 2017; STEG et al., 2012; 

ROFFI et al., 2015; PIEPOLI et al., 2016).  

É importante saliente que, além de ser incentivada no ambiente intra-hospitalar, a 

mudança alimentar deve ser reforçada pelo acompanhamento nutricional contínuo da equipe 

multiprofissional após a alta hospitalar. O paciente deve ser contrarreferenciado para o 

acompanhamento ambulatorial especializado, que, ao receber o encaminhamento, possibilita 

à equipe a identificação do atendimento recebido nos demais níveis de atenção, garantindo a 

efetividade do cuidado integral (ERDMANN et al., 2013; CUNHA et al., 2016).  

A metanálise realizada por Janssen et al. (2012) reuniu 23 ensaios, envolvendo um 

total 11.085 pacientes, para determinar a eficácia dos programas de modificação de estilo de 

vida em pacientes com doença coronáriana com aconselhamento dietético. Os autores 

concluíram que os pacientes envolvidos nesses programas foram associados à redução de 

mortalidade por todas as causas, inclusive mortalidade cardíaca, readmissões cardíacas e 

reinfartos não fatais. Além disso, os programas também influenciaram positivamente na 

redução dos fatores de risco no pós-tratamento.  

O estudo realizado por Oliveira et al., (2015) também avaliou o efeito da orientação 

nutricional individual no hábito alimentar e no estilo de vida de 30 pacientes e concluiu que 

houve mudança positiva no padrão alimentar dos participantes após orientação nutricional 

individual.  

A importância da orientação sobre mudanças no estilo de vida e na alimentação é 

necessária para os sobreviventes de IAM, em especial devido à queda substancial na taxa de 

letalidade, levando-os a motivação para as mudanças necessárias com o objetivo de 

prolongar a sobrevida (JENKINS et al., 2017; SHANSHAN et al., 2014).  

O recebimento da orientação nutricional, no ambiente hospitalar, também influencia 

na percepção da qualidade do serviço pelo paciente, como pôde ser observado no estudo de 
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Jackson et al. (2010), realizado com 182 pacientes com SCA, para avaliar a qualidade dos 

cuidados recebidos e a oferta de informações pelo profissional de saúde sobre dieta 

relacionada à prevenção cardiovascular, no ambiente hospitalar. Os autores concluíram que 

pacientes que percebiam sua qualidade de cuidados como “pobre” foram os mais propensos 

a não ter nenhuma discussão sobre a dieta relacionada à doença cardíaca em comparação aos 

pacientes que relataram atendimento muito bom a excelente (61% vs. 26%, p <0,0001 não 

tiveram discussão sobre dieta).  

Por outro lado, o estudo de Gomes et al. (2017) analisou as orientações sobre a 

alimentação ofertada pelos profissionais de saúde da Estratégia de saúde da família aos 

usuários com hipertensão e/ou diabetes mellitus, durante as consultas. Após a análise, os 

autores constataram que as orientações eram repassadas de maneira simplista ou 

insuficiente, sem detalhar as explicações, com maior prevalência de orientações proibitivas e 

sem levar em conta hábitos cotidianos dos sujeitos, como também sem estabelecer um 

diálogo participativo.  

Além disso, também foi observado que, apesar de surgirem casos mais complexos, os 

profissionais não encaminhavam os usuários para o acompanhamento de outros 

especialistas, como o nutricionista. Esses resultados reforçam a importância de uma rede de 

saúde interligada e de uma equipe multiprofissional atuante para a melhora do prognóstico. 

A orientação nutricional também pode influenciar no conhecimento nutricional do 

indivíduo, o qual pode ser definido como o processo cognitivo individual relativo à 

informação sobre alimentação e nutrição (BARBOSA et al., 2016). Esse processo é formado 

através de intervenções que visam não apenas fornecer orientações nutricionais ao paciente, 

mas, sobretudo, promover uma mudança de comportamento frente às suas escolhas 

alimentares, além de aumentar a autonomia e trazer maior consciência sobre o papel do 

indivíduo com relação à sua própria saúde a médio e longo prazo (ASSIS et al., 2014).  

Em 2012, Alves et al. avaliaram a influência da orientação nutricional global no 

conhecimento nutricional e na adesão às diretrizes alimentares em 46 pacientes com 

insuficiência cardíaca. Os indivíduos foram randomizados em grupo de controle e de 

intervenção, em que este último recebeu orientação nutricional adicional sobre dieta e sua 

relação com doenças, fontes de nutrientes e redução de sódio e gorduras. Os autores 

evidenciaram que a orientação nutricional foi efetiva para modificar os conhecimentos sobre 

alimentação e nutrição, além de melhorar a qualidade da dieta, uma vez que o conhecimento 

nutricional do grupo de intervenção aumentou em comparação ao controle, além da ingestão 

calórica, gordura e sódio também terem diminuído nesse grupo (p <0,05).   
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Outro estudo realizado por Heshmat et al. (2016) teve o objetivo de avaliar a 

associação entre o conhecimento nutricional, atitudes e práticas das famílias iranianas de 

acordo com o status socioeconômico. Os autores corroboraram que famílias com melhor 

nível socioeconômico possuíam maior conhecimento nutricional e consumiam 

significativamente mais frutas, vegetais, produtos lácteos, carnes e ovos; enquanto o 

consumo de açúcar foi mais evidenciado em grupos que tinham baixo nível socioeconômico 

(p<0,05).  

Prates e Silva (2013) evidenciaram, em seu estudo transversal no Rio Grande do Sul, 

que o moderado conhecimento nutricional se mostrou relevante no controle do excesso de 

peso, por ter a inclusão do consumo de frutas e verduras na dieta habitual dos pacientes, 

entretanto a manutenção do consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras também 

persistiu nesse grupo. Esse resultado mostra a importância de que além do conhecimento 

nutricional, deve haver uma atenção maior na qualidade da orientação repassada e da 

conscientização da população de que a educação nutricional e os bons hábitos alimentares 

são fundamentais para a melhora da qualidade de vida e prevenção de DCNT, além de ser 

essencial para a melhora do seu prognóstico. 

Além do estudo de Prates e Silva (2013) citado acima, outros estudos trazem que a 

presença da orientação pode ser pouco significativa para a adesão de novos hábitos 

alimentares e para o aumento do conhecimento nutricional. Essa ineficiência pode ser 

devido ao processo comportamental multidimensional influenciado por vários fatores, como 

o próprio indivíduo, o estado de saúde, a terapia, baixa autoestima ou depressão, ausência de 

apoio familiar, problemas pessoais, elevado número de doenças associadas, representações 

negativas em relação à doença e ao tratamento, aspectos socioeconômicos, o relacionamento 

com os profissionais de saúde, englobando dimensões biológica, psicológica, 

socioeconômica e cultural (JENKINS et al., 2017; ESTRELA et al., 2017; GOMES et al., 

2017).  

Assim, a presença da orientação nutricional e discussão sobre o hábito alimentar 

advindo de profissionais da saúde no ambiente hospitalar, além de diminuir a incidência de 

piores desfechos, melhoram a percepção da qualidade dos cuidados e se tornam 

fundamentais para que as mudanças alimentares e de estilo de vida sejam efetivamente 

realizadas. Mas essa orientação deve ser realizada de forma individualizada, levando em 

consideração todos os fatores influenciadores da adesão ao hábito alimentar, além da 

necessidade da integralização da equipe multiprofissional no intuito de conceder 

informações adequadas, corretas e consistentes sobre os alimentos para o tratamento e 
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prevenção das DCV (OLIVEIRA et al., 2015; JACKSON et al., 2010; ASPRY, WU e 

SALMOIRAGO-BLOTCHER, 2016; GELLI et al., 2017).  

  

 

2.3 Redes de assistência em saúde no Brasil: disparidades na qualidade 

assistêncial  

 

A avaliação da qualidade assistencial é parte integrante dos cuidados de saúde 

modernos e se tornou uma ferramenta indispensável no ambiente hospitalar, tanto para as 

autoridades como para os pacientes. É uma ação multifatorial e de conceito 

multidimensional, e, por isso, muitas vezes a sua estimativa torna-se complexa, uma vez que 

não é apenas levado em conta a quantidade e os resultados clínicos dos pacientes, mas 

também a qualidade desse processo de atendimento (SCHIELE et al., 2017).  

 Com a finalidade de melhorar a qualidade e os resultados assistenciais e diminuir 

as disparidades, em 1988, a Constituição brasileira estabeleceu que “a saúde é um direito de 

todos e um dever do Estado”, fato este que culminou com a institucionalização do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil em 1990, por intermédio da lei de número 8080. O novo 

sistema de saúde implantado foi regido pelos princípios da universalidade, integralidade e 

equidade, garantindo o direito de uma assistência gratuita e de qualidade para toda a 

população (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990). 

Desde a sua criação até o atual momento, o SUS ainda apresenta diversos desafios 

financeiros e de gestão. Atualmente, investem-se mais recursos no tratamento das doenças 

do que nas ações básicas de saúde para prevenção. Segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2011), os maiores problemas desse sistema de saúde são a 

ausência de médicos (58,1%), o atraso para atendimento em postos, centros de saúde ou 

hospitais (35,4%) e a demora em conseguir uma consulta com especialistas (33,8%).  

Devido aos problemas enfrentados e à sua complexidade e importância, o princípio da 

equidade é uma preocupação presente em todos os países, inclusive nos desenvolvidos, haja 

vista que a população saudável tem maior força de trabalho, menos gastos públicos com 

tratamento e maior renda. Porém observou-se que, apesar da intenção, na prática existem 

disparidades no acesso aos serviços de saúde no Brasil, em que os indivíduos mais pobres, 

por terem menor acesso aos serviços preventivos e educacionais, somente procuram os 

serviços de saúde com estado mais debilitado, necessitando de maiores cuidados e gastos 

públicos (ANDRADE et al., 2013). 



29 
 

Dos problemas de saúde da população brasileira, 80% deles poderiam ser resolvidos 

por meio de uma atenção básica de qualidade. Porém, mesmo com a garantia descrita na lei 

de um sistema universal a todos, percebe-se a insatisfação com os serviços prestados em 

uma parcela da população, que se submete a adquirir um plano de saúde complementar 

devido à incapacidade do SUS de atender a todos com qualidade, indo de encontro aos 

princípios que alicerçam sua criação (ALMEIDA et al., 2013).  

 De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em 2013, 27,9% da população 

tinha algum plano de saúde (médico ou odontológico). A Região Sudeste apresentou maior 

proporção (36,9%); as Regiões Norte e Nordeste, as menores (13,3% e 15,5%, 

respectivamente). Em relação às pessoas que ficaram internadas em hospitais por 24 horas 

ou mais, 65,7% (8,0 milhões) tiveram esse atendimento por meio do Sistema Único de 

Saúde - SUS. As Regiões Nordeste e Norte registraram as maiores proporções: 76,5% e 

73,9%, respectivamente (IBGE, 2015).  

Em relação à demografia médica do Brasil, 21,6% dos médicos trabalham apenas no 

setor público, enquanto 26,9% estão exclusivamente no setor privado e 51,5%, atuam 

concomitantemente nas esferas pública e a privada. As regiões que menos possuem médicos, 

por 10000 habitantes, são o Norte e o Nordeste que, assim como o estado de Sergipe, estão 

abaixo da média nacional (SCHEFFER et al., 2015).   

Dessa forma, observou-se que existe uma maior concentração de profissionais 

prestando serviços para a minoria da população brasileira, visto que os usuários atendidos 

pela assistência médica suplementar (em torno de 25% da população brasileira) têm 

aproximadamente três vezes mais médicos à sua disposição que a população atendida pela 

rede pública (em torno de 75% da população brasileira) (SCHEFFER et al., 2015).   

As desigualdades público-privado podem ser ainda mais alarmantes em diferentes 

regiões brasileiras, entre especialidades médicas e níveis de assistência. O número de 

médicos, tanto na atenção primária quanto secundária de saúde no SUS, pode não ser 

suficiente para atender à população, situação essa que se agrava na atenção secundária e 

especializada do SUS, na qual atuam menos que 5% dos médicos, contrastando com a forte 

presença de médicos especializados em consultórios particulares. É uma escassez que se 

torna um obstáculo para a melhora da qualidade assistencial e certamente contribui para as 

longas esperas em consultas, exames e cirurgias eletivas (SCHEFFER et al., 2015). 

A precariedade do serviço público também reflete nos desfechos dos pacientes.  Para 

os infartados, essa deficiência compromete ainda mais a sobrevida desse paciente por 

depender de uma rede de atenção às urgências para o cuidado cardiovascular, além de 
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profissionais capacitados, equipamentos adequados para o correto diagnóstico e estrutura e 

serviços de qualidade para a intervenção coronariana em tempo hábil (PIEGAS et al., 2015; 

MARCOLINO et al, 2013; FERREIRA et al., 2009) 

O estudo de Ferreira et al. (2009), realizado na cidade de Feira de Santana-BA, 

demostrou que IAMCSST atendidos pelo hospital público possuem uma taxa de mortalidade 

quatro vezes significativamente maior do que os atendidos em hospitais privados da mesma 

cidade. Ademais, os autores também observaram que os pacientes da rede SUS percorreram 

maior tempo significativo entre o início dos sintomas até a chegada ao hospital, maior tempo 

significativo para receber as medicações, evoluindo para pior prognóstico e mortalidade 

mais elevada em relação aos pacientes atendidos pela rede privada de saúde (FERREIRA et 

al., 2009).  

Estudos também apontam disparidades relacionadas às intervenções hospitalares, em 

que, nos países desenvolvidos, a maioria dos pacientes recebe orientações de incentivo à 

prevenção do comportamento em saúde para reduzir a incidência e progressão da DCV. Em 

contrapartida, em países subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, a atitude em relação à 

DCV é baixa, e a prevalência do conhecimento sobre a saúde também, o que pode ser 

proveniente de uma baixa prevalência de orientações e de poucas intervenções para ajudar 

os indivíduos na modificação do comportamento da saúde (AMARASEKARA et al., 2016; 

SCHNEIDER et al., 2014; VAIDYA, ARYAL E KRETTEK, 2013).  

As desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, condições impróprias de vida, 

menor conhecimento e maior estresse psicológico podem influenciar na ingestão inadequada 

de nutrientes e nos padrões alimentares errôneos de indivíduos com baixo nível 

socioeconômico, ameaçando, assim, a saúde geral e aumentando o risco de desenvolver 

doença (HASHMAT et al., 2016).  Dessa forma, evidenciar as disparidades no sistema de 

saúde pode ajudar a combater tal resultado e direcionar as equipes para desenvolver ações 

que ajudem na melhora da qualidade assistencial do paciente com IAMCSST, já que esse 

paciente necessita de uma rede integrada de cuidados e disparidades no seu atendimento 

podem ocasionar piores desfechos. 

Assim, esse estudo é o pioneiro no estado de Sergipe a verificar as disparidades na 

orientação dietética dos pacientes do sistema público e privado de saúde, o que pode 

contribuir diretamente na sensibilização de políticas públicas para promoção de mudanças 

para a maior parcela da população, que não possui condições, mas que, de forma equânime, 

possui a igualdade de direitos no acesso à saúde (OLIVEIRA, 2016; FERREIRA et al., 

2009).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade da orientação nutricional recebida no ambiente intra-hospitalar 

entre pacientes com IAMCSST assistidos pela rede pública e privada de saúde de Sergipe.  

3.2. Objetivos Específicos 

- Avaliar o perfil sociodemográfico e clínico de pacientes com IAMCSST do serviço público 

e privado de Sergipe.  

- Investigar o acesso e o tipo de orientação nutricional intra-hospitalar recebidos pelos 

pacientes com IAMCSST do serviço público e privado de saúde de Sergipe.  

- Avaliar a associação entre a orientação nutricional intra-hospitalar e o nível de 

conhecimento nutricional dos pacientes com IAMCSST no serviço público e privado de 

saúde de Sergipe.  
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4. MÉTODOS 

 

4.1 O Registro VICTIM  

O presente estudo faz parte do Registro VIa Crucis para o Tratamento do Infarto do 

Miocárdio (VICTIM), desenvolvido desde 2013 em todos os hospitais público e privados do 

estado de Sergipe com capacidade de realizar angioplastia primária (AP). Possui como 

principal objetivo avaliar a qualidade assistencial prestada ao paciente com IAMCSST no 

estado, detalhando o curso temporal e geográfico, desde o início dos sintomas até 30 dias 

após o evento coronariano. 

 

4.2. Delineamento do estudo 

Estudo transversal com abordagem quantitativa em pacientes com IAMCSST que 

participaram do Registro VICTIM e tiveram alta no período de abril a novembro de 2017.  

 

4.3. Local do estudo  

Foram selecionados quatro hospitais, todos situados na capital sergipana: Hospital 

Cirurgia, Hospital São Lucas, Hospital do Coração e Hospital Primavera. Desses quatro, 

apenas um presta atendimento ao serviço público e três ao privado.  

Esses hospitais foram selecionados por possuírem capacidade de prestar atendimento 

adequado aos pacientes com IAMCSST, tendo laboratório de hemodinâmica para realização 

de AP e unidade cardiológica, além de suporte para realização de cirurgia cardíaca com 

funcionamento 24 horas.  

Em relação ao serviço, o hospital que presta atendimento público de saúde não possui 

atendimento de porta aberta, ou seja, o paciente precisa ser encaminhado por outra 

instituição de saúde para ter acesso à assistência no hospital que tem a capacidade adequada 

de atendê-lo. Os três hospitais privados recebem os pacientes em sistema de porta aberta, ou 

seja, não necessita de encaminhamento de outras instituições de saúde para que o paciente 

receba o atendimento.  

 

4.4 Definição da população do estudo: critérios de inclusão e exclusão  

 Foram incluídos nessa pesquisa pacientes, de ambos os sexos, que atenderam aos 

seguintes critérios: (1) maiores de 18 anos; (2) com quadro clínico compatível com IAM; (3) 

com confirmação eletrocardiográfica do IAMCSST de acordo com os critérios definidores 

da V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre tratamento do IAMCSST 
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(PIEGAS, 2015); (4) que aceitaram participar da pesquisa mediante a assinatura do TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) (APÊNDICE A); 

 Foram excluídos da pesquisa: (1) os pacientes que evoluíram a óbito antes de realizar 

a entrevista no hospital ou pelo telefone; (2) aqueles que não caracterizaram a Via Crucis, ou 

seja, aqueles que apresentaram IAMCSST dentro do hospital; (3) aqueles que não aceitaram 

participar de alguma parte da pesquisa e/ou não assinaram o TCLE (APENDICE A); (4) 

aqueles que apresentaram mudança de diagnóstico durante a internação; (5) os atendidos por 

convênio em hospital filantrópico; (6) aqueles que não atenderam as ligações telefônicas ou 

não foi possível o contato via telefone em até sete dias após a alta hospitalar; (7)  os que não 

aceitaram realizar a entrevista por telefone.  

 

4.5 Coleta dos dados  

 A coleta de dados foi realizada, em um primeiro momento, no ambiente hospitalar, 

utilizando-se dos dados do Registro VICTIM e, posteriormente, a partir de uma entrevista 

por ligação telefônica com questionários específicos para avaliar a orientação nutricional.  

 Nos hospitais, a busca pelos pacientes com IAMCSST foi feita diariamente pelos 

entrevistadores de campo, alunos de medicina ou enfermagem que passaram por um 

treinamento prévio antes de iniciar as coletas, seguindo o protocolo de cada instituição e 

respeitando a rotina hospitalar. Após identificação dos pacientes com IAMCSST que 

atendiam os critérios de elegibilidade, estes foram convidados a participar da pesquisa e 

confirmaram sua participação mediante a assinatura do TCLE.    

 No hospital, os dados foram coletados por meio do instrumento de coleta do VICTIM, 

o CRF (Case Report Form) (APÊNDICE B). Para a presente pesquisa, foram utilizados os 

seguintes campos do CRF: dados sociodemográfico, história patológica pregressa e fatores 

de risco cardiovasculares, exame físico de admissão, sinais de apresentação e orientação 

nutricional registrada em prontuário. Para o preenchimento, foi utilizada como fonte a 

entrevista com o paciente (ou com o familiar, na ausência de condições clínicas daquele), 

além de análise do prontuário.  

 Dentre os sinais de apresentação, foram coletados o KILLIP e o score GRACE. O 

KILLIP é uma classificação de gravidade de insuficiência cardíaca em pacientes com IAM. 

Esse dado foi coletado do prontuário a partir das evoluções médicas, podendo ser 

classificado de acordo com os sinais e sintomas do paciente na admissão: Killip I = sem 

sinais de descompensação cardíaca, Killip II = com estertores creptantes pulmonares e 
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terceira bulha, Killip III = edema pulmonar agudo, Killip IV = choque cardiogênico 

(KILLIP e KIMBALL, 1967; MELLO et al., 2014; PIEGAS et al., 2015).  

 O score GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), uma base de dados 

observacional internacional de desfechos para pacientes que são hospitalizados com 

síndrome coronariana aguda, foi definido para estimar a mortalidade intra-hospitalar desses 

pacientes. O cálculo do score foi realizado por meio um aplicativo específico, que utiliza 

dados de idade, Frequência Cardíaca (FC), Pressão Arterial Sistólica (PAS), creatinina e 

Killip registrados na admissão hospitalar. O resultado foi classificado em <140 baixo risco, e 

≥140 alto risco de mortalidade intra-hospitalar 

 Os dados de PAS, Pressão Arterial Diastólica (PAD), FC também foram coletados das 

evoluções em prontuário na admissão do paciente. A pressão arterial foi classificada de 

acordo com a diretriz 2017 para a prevenção, detecção, avaliação e gerenciamento da 

hipertensão arterial em adultos (WHELTON et al, 2017).   

 O estado nutricional dos pacientes foi obtido pelo cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC), calculado por meio da relação do peso (kg) pela altura ao quadrado (m²) e 

classificado conforme os pontos de corte propostos pela OMS (1998).  

 A fim de garantir a confiabilidade dos resultados e minimizar as perdas, os 

coordenadores do estudo realizaram supervisões semanais nos hospitais para a revisão de 

todos os dados coletados e confirmação dos pacientes admitidos.  

 Para a realização desta pesquisa, foi necessário entrar em contato com os pacientes 

após a alta hospitalar, para saber se houve a orientação nutricional nesse ambiente, mesmo 

que esta não tenha sido registrada em prontuário pelo profissional da saúde. Dessa forma, foi 

feito um projeto-piloto antes, entre os meses de fevereiro e março de 2017, com os 

instrumentos a serem aplicados para verificar a necessidade de realização de algumas 

modificações nas questões, levando em consideração a diferença de escolaridade e 

socioeconômica dos pacientes provenientes das instituições públicas e privadas de saúde.  

 Após o projeto-piloto, a segunda etapa da pesquisa foi realizada mediante contato com 

os pacientes via ligação telefônica pelo (s) número (s) disponibilizado (s) no CRF, em até 

sete dias após a alta hospitalar. Esse intervalo entre a alta hospitalar e a ligação levou em 

conta o período necessário para o deslocamento e acomodação dos pacientes, visto que 

muitos eram do interior, porém sem deixar de lado a necessidade do imediato contato por 

conter dados que precisavam da memória do paciente e/ou acompanhante.  

Durante o contato telefônico, foi aplicada a escala de conhecimento nutricional 

National Health Interview Survey Cancer Epidemiology (SCAGLIUSI et al., 2006) 
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(APÊNDICE C) e também foram feitas perguntas relacionadas à presença ou não da 

orientação nutricional intra-hospitalar, e, se recebida, qual profissional concedeu a 

orientação e de que maneira foi repassada a informação.  

Para a avaliação da qualidade dessa orientação nutricional, foi formulado um 

questionário com perguntas fechadas, baseado nos itens propostos nas diretrizes (XAVIER 

et al., 2013; ANDERSON et al., 2016; HORN et al., 2016; IBANEZ et al., 2017; PIEPOLI 

et al., 2016). As categorias de respostas desse questionário foram “orientado”, “não 

orientado” e “não sei”, conforme dispostos na tabela 3 e no Apêndice C. Foi avaliada, ainda, 

a presença ou não de orientação sobre prática de atividade física após o IAM, conforme 

estabelecido nas diretrizes supracitadas (APÊNDICE C)   

A aplicação da escala de conhecimento nutricional foi realizada apenas com os 

pacientes. Já para a verificação dos demais itens relacionados à orientação nutricional foi 

necessário, em algumas ocasiões, consultar o acompanhante que estava com o paciente na 

hora em que este recebeu a orientação no hospital. Essa ação foi necessária para aqueles 

pacientes que estavam muito debilitados na hora da alta e não lembravam com precisão da 

informação repassada, ou para os que tinham baixa escolaridade que comprometesse o 

entendimento, ou para os que não se interessavam pelo assunto e, portanto, não davam a 

devida atenção para a informação. 

 

4.5.1. Escala de Conhecimento nutricional  

  

 Inicialmente, para a escolha de um instrumento que avaliasse o conhecimento 

nutricional dos pacientes, foram utilizados os seguintes critérios norteadores: (1) uso de um 

instrumento devidamente validado, de preferência no Brasil; (2) que abordasse a relação 

entre dieta e doença; (3) que tivesse linguagem simples para que não houvesse discrepância 

na compreensão entre os dois públicos analisados (serviço público e privado de saúde); (4) 

que fosse rápido e de fácil uso, uma vez que seria aplicado por contato telefônico; (5) que 

abordasse, de maneira geral, a alimentação, envolvendo maior quantidade de grupos 

alimentares; (6) que fosse desenvolvido somente para a população ≥ 18 anos e que não 

envolvesse questões relacionadas à alimentação infantil por não se tratar do objetivo do 

estudo.  

  Existem vários questionários na literatura para avaliar o conhecimento nutricional dos 

indivíduos (PARMENTER e WARDLE, 1999; GIBSON et al., 1998; SAPP et al., 1997), 

porém a maioria deles não preecheram todos os critérios de seleção supracitados. Também 
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por terem sido feitos para pesquisas com populações específicas, sendo escassos os estudos 

de validação internacional e mais insuficiente ainda os de validação nacional. Além disso, 

muitos estudos não demonstraram a forma de avaliação das respostas, o que compromete a 

utilização desses instrumentos.  

 O instrumento de conhecimento nutricional National Health Interview Survey Cancer 

Epidemiology, desenvolvido e validado internacionalmente por Harnack et al., em 1997, foi 

posteriormente validado e traduzido para o português do Brasil por Scagliusi et al. (2006). 

Além de ser um dos únicos instrumentos validados nacionalmente, durante a tradução da 

escala, os autores também adaptaram alguns itens alimentares do questionário original por 

não fazerem parte do hábito alimentar do brasileiro, tornando o instrumento ainda mais 

próximo da realidade alimentar da população. Desde então, alguns estudos brasileiros 

(PRATES e SILVA, 2013; DEOLINDO e MORAES, 2015; RÊGO et al., 2015; PESSI e 

FAYH, 2011; BUECLHER e ROSSI, 2011; MARQUES et al., 2017) vêm utilizando esta 

escala, devidamente validada, no desenvolvimento de suas investigações em populações 

distintas, expandindo a pesquisa na área do conhecimento nutricional (SCAGLIUSI et al., 

2006). 

Dessa forma, a fim de mensurar o conhecimento nutricional dos pacientes vítimas de 

IAMCSST, a escala foi adaptada para o presente estudo (APÊNDICE C) e aplicada por meio 

de ligação telefônica, somente pela pesquisadora principal, em que foram lidas as questões 

pausadamente e, se necessário, repetidas vezes até o entendimento completo do paciente.  

O instrumento é composto por 11 questões objetivas e 2 questões abertas, divididas 

em três partes: a primeira com quatro questões sobre relação entre dieta e doença, sendo 

duas adaptadas para se referirem às doenças cardiovasculares ao invés do câncer como 

referido na escala original; a segunda com sete questões sobre o conteúdo de fibras e 

gordura nos alimentos; e a terceira com uma questão sobre a quantidade de porções de frutas 

e hortaliças que uma pessoa deve consumir (APÊNDICE C). 

 Nas perguntas objetivas, cada resposta correta correspondeu a um ponto. O gabarito 

disposto por Scagliusi et al. (2006) foi adotado para a correção das questões, diferenciou-se 

apenas na questão 4, em que o item “mudar o consumo de outros alimentos/nutrientes” (por 

exemplo, sal e açúcar), também foi considerado uma atitude correta para as doenças 

cardiovasculares. Para as questões abertas, foi estabelecido 1 ponto na questão 2 para a 

menção de três das seguintes doenças: obesidade, doenças carenciais, transtornos 

alimentares, cardiopatias, diabetes, hipertensão, doenças hepáticas, doenças renais, 
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osteoporose, doenças gastrintestinais e, na questão 12, foi considerado 1 ponto para resposta 

dentro do intervalo de 3 a 5 porções de frutas e hortaliças (APÊNDICE C).  

 Após a aplicação do instrumento, os pontos atribuídos foram somados, perfazendo a 

pontuação total. Para os intervalos zero e seis pontos, foi considerado baixo conhecimento 

nutricional; entre sete e dez pontos foi indicado moderado conhecimento nutricional e acima 

de dez pontos alto conhecimento nutricional (SCAGLIUSI et al., 2006). 

 

 4.6. Análise dos dados 

 Foi estabelecido um planejamento amostral a fim de detectar diferenças de magnitude 

média entre as amostras do serviço público e privado de saúde. Para tal, estabeleceu-se uma 

significância de 1% e um poder de 90%, para comparações entre esses dois grupos. Sobre 

esta configuração, seriam necessários, no total, 121 pacientes (COHEN, 1988). Contudo, 

como foram utilizados testes não paramétricos, Wolfe propõe uma correção que consiste na 

divisão do tamanho amostral obtido por métodos paramétricos por 0,864 resultando em 

aproximadamente 140 pacientes, sendo 114 do serviço público e 26 do serviço privado de 

saúde (RANDLES, WOLFE, 1979).  

 Na coleta, foi excedido o número de indivíduos entrevistados e a amostra final foi de 

188 pacientes, sendo 151 do serviço público e 37 do privado, mantendo-se proporção similar 

ao estabelecido inicialmente (X²=0,01; p=0,912). Esta amostra preserva as condições iniciais 

de poder, nível de significância e desenho e conserva o intuito inicial de detectar apenas 

diferenças de magnitude média entre os dois grupos (público x privado). Para avaliar a 

associação para variáveis categóricas, foi utilizado teste de χ2 de Pearson ou exato de Fisher 

e para avaliar diferenças de tendência central foi utilizado teste de Mann Whitney. Foi 

utilizado como referência nível de significância de 5%.   

 O programa SPSS for Windows Versão 17 foi utilizado para a análise estatística.  

 

4.7. Considerações Éticas 

 A pesquisa foi autorizada pelas 4 instituições antes de ser iniciada e as cartas assinadas 

pelos respectivos responsáveis encontram-se em anexo (ANEXO 1). Após autorização, a 

pesquisa foi submetida ao comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), conforme prevê a Resolução nº 466/2012, e aprovado sob parecer nº 2.099.430.  

Todos os pacientes foram previamente informados sobre os objetivos da pesquisa e 

confirmaram sua participação voluntária mediante assinatura do TCLE (APÊNDICE A).  
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 Para os pacientes impossibilitados de assinar devido ao estado clínico, a assinatura foi 

realizada por um acompanhante responsável. Os pacientes analfabetos autorizaram a sua 

participação através de registro da impressão digital, seguido da assinatura de pelo menos 

uma testemunha. 

 

4.8. Financiamento 

 O Registro VICTIM possuiu financiamento do CNPq, mediante chamada pública 

MCTI/CNPQ Nº 14/2013 – Universal.  
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5. RESULTADOS 

 Foram analisados, no total, 188 pacientes, dos quais 80,3% foram atendidos pelo 

serviço público e 19,7% pelo serviço privado de saúde do estado de Sergipe.  

 

5.1. Características sócio demográficas dos pacientes com IAMCSST 

 No geral, observou-se uma população predominantemente idosa, do sexo masculino, 

não branca, de nível socioeconômico baixo, com ensino fundamental ou inferior e com 

estado civil casado ou com companheira (tabela 1). 

 Comparando o serviço público com o privado de saúde, foi identificado que os 

pacientes do serviço público apresentaram significativamente predomínio da etnia não 

branca, menor classe social, com prevalência da classe D/E, e menor escolaridade, em que 

80,8% dos pacientes possuíam ensino fundamental ou menos que isso (tabela 1).  

 

Tabela 1. Características sócio demográficas dos pacientes com IAMCSST atendidos nos Hospitais 

de Sergipe de acordo com o tipo de serviço (Público x Privado). 

 

VARIÁVEIS  

TOTAL  

(188) 

PÚBLICO 

(151) 

PRIVADO  

(37) 

p valor 

Idade, anos (Média±DP) 61,5±11,7 61,3±11,7 62,5±11,7 0,798* 

Sexo Masculino, n (%) 

 

126 (67,0) 98 (64,9) 28 (75,7) 0,246 

Etnia, n (%) 

Bran 

 

    

Branco  70 (37,2) 48 (31,8) 22 (59,5) 0,002 

 
Não-branco  118 (62,8) 103 (68,2) 15 (40,5)  

Classe social, n (%)** 

 

    

A/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fgfgftffeeererfccchhhh 

 

 

 

 

lkkftfgyyyyyyy 

 

11 (6,0) 2 (1,4) 9 (25,7) <0,001 

C 30 (16,5) 15 (10,2) 15 (42,9)  

D/E 141 (77,5) 130 (88,4) 11 (31,4)  

Escolaridade, n (%) 

 

    

Ensino fundamental ou inferior  

 

130 (69,1) 122 (80,8) 8 (21,6) <0,001 

Ensino Médio 

 

38 (20,2) 20 (13,2) 18 (48,6)  

Ensino Superior ou pós-graduação 20 (10,6) 9 (6,0) 11 (29,7)  

Estado civil, n (%) 

 

    

Solteiro 

 

12 (6,4) 10 (6,6) 2 (5,4) 1,000 

Casado(a) /Mora com companheiro(a) 

 

129 (68,6) 103 (68,2) 26 (70,3)  

Divorciado/ viúvo 

 

47 (25,0) 38 (25,2) 9 (24,3)  

DP= Desvio Padrão *Teste de Mann-Whitney, para as demais variáveis: teste exato de Fisher. **Classificação social 
(IBGE,2010) conforme renda familiar dos pacientes: A- Acima de 20 salários mínimos, B- 10 a 20 salários mínimos, 

C- 4 a 10 salários mínimos, D- 2 a 4 salários mínimos, E- Até 2 salários mínimos;  
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5.2. Características clínicas dos pacientes com IAMCSST 

No geral, os pacientes apresentaram Pressão Arterial Sistêmica (PAS) acima dos 

valores de ponto de corte recomendado (WHELTON et al, 2017).  Houve uma maior 

prevalência dos pacientes com baixo risco de mortalidade intra-hospitalar, de acordo com o 

Score GRACE e predomínio do KILLIP 1. Na população, o fator de risco cardiovascular 

mais prevalente foi o histórico prévio de HAS, seguido do histórico prévio de dislipidemia. 

Dentre a história clínica, o AVC prévio foi o mais prevalente e o estado nutricional 

dominante foi o sobrepeso (tabela 2). 

Comparando os dois serviços de saúde, observou-se que os pacientes de ambos os 

grupos apresentaram características clínicas parecidas. Exceto para o fator de risco 

tabagismo, em que os pacientes do serviço público apresentaram significativamente maior 

hábito de fumar (35,1% vs. 13,5%, p=0,010). Já para o histórico de IAM prévio, os 

pacientes atendidos pelo serviço privado de saúde apresentaram maior prevalência desse 

episódio na história clínica (tabela 2) 
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Tabela 2. Características clínicas dos pacientes com IAMCSST atendidos nos Hospitais de 

Sergipe de acordo com o tipo de serviço (Público x Privado). 

 

VARIÁVEIS  

TOTAL  

(188) 

PÚBLICO 

(151) 

PRIVADO  

(37) 

p valor 

PAS, mm Hg (Média±DP) 144,0±26,6 144,1 ±25,1 143,9±32,1 0,909* 

PAD, mm Hg(Média±DP) 86,5±16,5 86,2 ±16,8 87,8 ±15,5 0,190* 

FC, batimentos/min (Média±DP) 84,5±19,4 84,5 ±19,1 84,6 ±20,8 0,849* 

Score GRACE, (Média±DP) 140,9±31,5 139,2±30,0 147,4±36,7 0,228* 

Score GRACE, n (%)      

     <140 (baixo risco) 98 (55,1) 81 (57,0) 17 (47,2) 0,349 

     ≥ 140 (alto risco) 80 (44,9) 61 (43,0) 19 (52,8)  

Killip, n (%)     

I 169 (90,4) 139 (92,1) 30 (83,3) 0,108 

II 12 (6,4) 9 (6,0) 3 (8,3)  

III 5 (2,7) 3 (2,0) 2 (5,6)  

IV 1 (0,5)  0 (0,0) 1 (2,8)  

Fatores de risco cardiovasculares, n (%)     

História familiar de DAC precoce 70 (37,2) 53 (35,1) 17 (45,9) 0,256 

HAS  

 

129 (68,6) 103 (68,2) 26 (70,3) 1,000 

Dislipidemia 

 

76 (40,4) 57 (37,7) 19 (51,4) 0,139 

Diabetes Mellitus  

 

60 (31,9) 48 (31,8) 12 (32,4) 1,000 

Tabagismo 

 

58 (30,9) 53 (35,1) 5 (13,5) 0,010 

História clínica, n (%) 

 

    

AVC prévio 20 (10,6) 17 (11,3) 3 (8,1) 0,769 

 

 

 

 

IAM prévio 12 (6,4) 6 (4,0) 6 (16,2) 0,015 

Insuficiência cardíaca  7 (3,7) 6 (4,0) 1 (2,7) 1,000 

ICP prévia 10 (5,3) 5 (3,3) 5 (13,5) 0,027 

Diagnóstico Nutricional, n (%)       

Baixo Peso 3 (1,6) 2 (1,5) 1 (2,9) 0,171 

Eutrófico 64 (37,6) 53 (39,3) 11 (31,4)  

Sobrepeso  70 (41,2) 58 (43,0) 12 (34,3)  

Obesidade 33 (19,4) 22 (16,3) 11 (31,4)  

*Teste de Mann-Whitney. Para as demais variáveis: teste exato de Fisher. GRACE Score = base de dados observacional 

internacional de desfechos para pacientes que são hospitalizados com síndrome coronariana aguda. Killip I = sem sinais 

de descompensação cardíaca. Killip II = com estertores creptantes pulmonares e terceira bulha. Killip III = edema 

pulmonar agudo. Killip IV = choque cardiogênico. HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica. PAS: Pressão Arterial Sistólica; 

PAD: Pressão Arterial Diastólica; FC: Frequência cardíaca; DAC: Doença arterial coronariana prévia - definida como 

Infarto do miocárdio, Angina de peito, Angioplastia e Cirurgia de revascularização prévios. AVC: Acidente Vascular 
Periférico. ICP: intervenção coronariana percutânea.  
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5.3. Orientação nutricional intra-hospitalar entre os pacientes com IAMCSST  

 Observou-se que, apesar de a maioria dos pacientes ter declarado receber orientação 

nutricional intra-hospitalar, apenas 9,6% dessa orientação foi documentada com registro em 

prontuário. O profissional da saúde que mais concedeu informações sobre a alimentação, 

segundo relato dos pacientes, foi o médico (85,8%).  Em relação ao registro em prontuário, 

tanto o médico quanto o nutricionista apresentaram a mesma prevalência. No que se refere à 

orientação prévia, a minoria dos pacientes relatou ter tido alguma orientação nutricional em 

algum momento antes da internação (tabela 3).  

Em comparação ao serviço público, maiores percentuais de pacientes do serviço 

privado referiram ter recebido orientação nutricional verbal associada com a entrega de uma 

orientação escrita. Em relação ao profissional que concedeu essas informações, o 

nutricionista foi significativamente mais mencionado pelos pacientes do serviço privado de 

saúde (50% vs. 11,5%, p<0,001). Nesse serviço, também houve maior prevalência do 

registro da orientação nutricional em prontuário (37,8%, vs. 2,6% p<0,001) e de pacientes 

que relataram já ter recebido alguma orientação nutricional antes da internação (tabela 3).  
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Tabela 3. Presença da orientação nutricional registrada pelos profissionais e autorreferida pelos 

pacientes com IAMCSST atendidos nos Hospitais de Sergipe de acordo com o tipo de serviço 

(Público x Privado). 

Orientação nutricional TOTAL  

(188) 

PÚBLICO 

(151) 

PRIVADO  

(37) 

p valor* 

Orientação nutricional autorreferida 

pelo paciente, n (%)** 

113 (60,1) 87 (57,6) 26 (70,3) 0,191 

 

 
Forma de repasse da orientação, n (%)**     

Somente Verbal  

 

63 (55,8) 50 (57,5) 13 (50,0) 0,288 

Somente Escrita 

 

 

38 (44,2) 33 (37,9) 5 (19,2) 0,064 

Verbal + Escrita  12 (10,6) 4 (4,6) 8 (30,8) <0,001 

Profissional que orientou, n (%)**     

Médico  97 (85,8) 77 (88,5) 20 (76,9) 0,196 

Nutricionista  23 (20,4) 10 (11,5) 13 (50,0) <0,001 

Outros  3 (2,7) 3 (3,4) 0 (0,0) 1,000 

Orientação registrada em Prontuário, n 

(%) 

18 (9,6) 4 (2,6) 14 (37,8) <0,001 

Profissional que registrou a orientação em 

prontuário, n (%)  

    

Nutricionista  9 (50,0) 0 (0) 9 (64,3) 0,082 

Médico  

 

 

9 (50,0) 4 (100) 5 (35,7)  

Orientação prévia à internação, n (%) 75 (39,9) 51 (33,8) 24 (64,9) 0,001 

*Teste exato de Fisher **Informações declaradas pelo próprio paciente após a alta hospitalar via ligação 

telefônica. 

 

 

5.4. Tipos de orientação nutricional intra-hospitalar autorreferida pelos pacientes com 

IAMCSST 

Os dados demonstrados na figura 1 representam que, em ambos os serviços, houve 

maior prevalência de orientações sobre a restrição de alimentos associados ao risco 

cardiovascular, quando comparadas às orientações sobre inserção de alimentos 

cardioprotetores.  

Em relação aos tipos de orientação nutricional, quando comparados aos pacientes 

do serviço público de saúde, maior número de pacientes do serviço privado mencionou 

receber orientações sobre restrição de: embutidos (p<0,001); carboidratos refinados 

(p=0,008); bebidas alcoólicas (p=0,002) e inserção de: leites e derivados desnatados 
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(p=0,01); preparações grelhadas cozidas e no vapor (p<0,001); peixes (p<0,001); azeite 

de oliva extra virgem (p=0,035); frutas legumes e verduras (p<0,001) e grãos integrais e 

fibras (p=0,001)  (figura 1). 

 Quanto às orientações gerais, os pacientes do serviço privado de saúde também 

declararam receber maior incentivo à prática de atividade física (p=0,02), ingestão de 

água (p<0,001), e evitar jejum prolongado (p<0,001) (figura 1) 

 Tanto no serviço público quanto no privado de saúde, a orientação mais 

prevalente foi sobre a restrição de sal de adição e alimentos salgados bem como restrição 

de gorduras e frituras (50,3% vs 70,3%; p=0,064) (figura 1).  



45 
 

*p<0,05, Teste exato de Fisher.   

 

Figura 1. Tipos de orientação nutricional intra-hospitalar autorreferida pelos pacientes com 

IAMCSST atendidos nos Hospitais de Sergipe de acordo com o tipo de serviço (Público x 

Privado). 
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5.5. Relação entre a orientação nutricional intra-hospitalar autorreferida e o 

conhecimento nutricional dos pacientes com IAMCSST  

 

Quanto à relação entre a orientação nutricional intra-hospitalar e o nível de 

conhecimento nutricional nos diferentes tipos de serviços, observou-se que, entre os 

pacientes que foram orientados, o conhecimento nutricional foi maior no serviço privado 

quando comparado ao público. Contudo, entre os pacientes não-orientados, não foram 

verificadas diferenças no nível de conhecimento nutricional entre o serviço público e 

privado de saúde (tabela 4).  

 

Tabela 4. Relação entre a orientação nutricional intra-hospitalar autorreferida e o conhecimento 

nutricional nos pacientes com IAMCSST atendidos nos Hospitais em Sergipe de acordo com o tipo 

de serviço (Público x Privado). 

Nível de 

Conhecimento 

Nutricional 

 PACIENTES 

ORIENTADOS  

(102) 

p 

 valor 

PACIENTES NÃO 

 ORIENTADOS 

(68) 

p 

valor 

  Público   Privado   Público   Privado   

Baixo  21 (26,3) 1 (4,5) 0,001 14 (23,7) 0 (0) 0,240 

Moderado  38 (47,5) 6 (27,3)  23 (39,0) 4 (44,4)  

Alto  21 (26,3) 15 (68,2)  22 (37,3) 5 (55,6)  
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6. DISCUSSÃO  

 

A proporção de indivíduos do sistema público e privado de saúde nesse estudo foi de 

80,3% e 19,7%, respectivamente. Valores semelhantes aos encontrados na Pesquisa 

Nacional de Saúde do IBGE, em que aproximadamente 75% dos indivíduos são dependentes 

do SUS e 25% possuem plano de saúde (IBGE, 2015).  

Esta pesquisa demonstra que em Sergipe, existe subutilização da orientação 

nutricional intra-hospitalar nos dois tipos de serviços de saúde, principalmente no serviço 

público, no qual se observa o negligenciamento do registro em prontuário e a baixa 

prevalência da orientação autorreferida pelos pacientes. Esse achado é preocupante, uma vez 

que, para o paciente vítima de IAM, é fortemente recomendado que a orientação seja 

realizada ainda durante a permanência do indivíduo no hospital. Por esse ser um ambiente 

oportuno para adesão às mudanças, devido ao alerta do evento coronariano, e, consequente 

sensibilização para adesão a novos hábitos (STEG et al., 2012; ROFFI et al., 2015; PIEPOLI 

et al., 2016; IBANEZ et al., 2017; SCHIELE et al., 2017).  

O paciente cardíaco deve ser contrarreferenciado para o serviço ambulatorial 

especializado, para o acompanhamento das suas condições clínicas. Em relação à 

alimentação não é diferente, as mudanças alimentares incentivadas no ambiente intra-

hospitalar devem ser supervisionadas e reforçadas por meio de um acompanhamento 

nutricional adequado após a alta.  Porém, estudos demonstram que, atualmente, existe uma 

falha na interação e na estruturação do processo de contrarreferência no Brasil, o que reflete 

na dificuldade da transição desses indivíduos entre os diferentes níveis de atenção à saúde 

(ALMEIDA et al., 2010; ERDMANN et al., 2013; CUNHA et al., 2016). 

A fragilização atual da contrarreferência no país, acaba dificultando a atenção 

continuada após o evento coronariano. Reforçando ainda mais a importância da orientação 

no ambiente intra-hospitalar, por esse momento ser, muitas vezes, o único em que alguns 

pacientes têm acesso a esse tipo de informação por não terem condições financeiras de 

pagarem por um serviço especializado particular. Além disso, para aqueles pacientes que 

conseguem um encaminhamento, no SUS, é comum a superlotação dos serviços 

especializados, com longas filas de espera, o que torna o momento da orientação intra-

hospitalar crucial para direcioná-los nas mudanças imediatas dos hábitos até a consulta. 

Observou-se, também, que, apesar de o registro da orientação nutricional em 

prontuário ser fundamental para documentação do ato, no total, apenas 9,6% das orientações 

foram registradas, sendo 2,6% no serviço público e 37,8% no serviço privado. Os resultados 
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mostram que, embora haja maior prevalência de registros no hospital privado, ainda há um 

sub-registro da orientação nutricional nos dois serviços de saúde com necessidade de grande 

melhora e valorização dessa conduta por ser uma das recomendações dos indicadores de 

qualidade e diretrizes de IAM (STEG et al., 2012; ROFFI et al., 2015; PIEPOLI et al., 2016; 

IBANEZ et al., 2017; SCHIELE et al., 2017).   

Em relação ao profissional, a maioria dos pacientes referiu ter recebido orientação 

nutricional intra-hospitalar do médico. Esse fato pode ser decorrente a esse profissional ser o 

responsável pela alta hospitalar e consequentemente esse ser o momento mais comum para o 

repasse das orientações ao paciente e familiares. Não se deve deixar de levar em conta 

também que a generalização dos profissionais de jaleco branco como “doutores” ou 

“médicos” pode ter contribuído para o aumento da referência a esse profissional da saúde.  

As diretrizes atuais indicam que a orientação nutricional deve ser realizada e 

incentivada por toda a equipe multiprofissional especializada envolvida no cuidado do 

paciente. Seja ela composta por cardiologista, enfermeiro, nutricionista e outros 

profissionais, com o objetivo de promover educação em saúde ao paciente e incentivar a 

mudança de hábitos relacionados ao estilo de vida (STEG et al., 2012; ROFFI et al., 2015; 

PIEPOLI et al., 2016; IBANEZ et al., 2017). Em situações mais específicas, o nutricionista 

da equipe pode interceder com orientações mais individualizadas, por ser o profissional mais 

habilitado para tal conduta.   

Sialvera et al. (2017) investigaram em indivíduos com leve a moderada 

hipercolesterolemia, o efeito da orientação dietética fornecida por um médico ou 

nutricionista sob a adesão de hábitos alimentares relacionados com a diminuição da 

lipoproteína de baixa densida de colesterol (LDL-c). Os autores observaram que, embora o 

aconselhamento nutricional por nutricionistas e a orientação comum por médicos fossem 

igualmente eficazes com relação à melhora do colesterol no sangue, ao completar seis 

semanas, o grupo que recebeu orientação de nutricionista teve resultados mais eficazes após 

esse período e a eficácia foi ainda maior no final de doze semanas, apresentando melhoras 

significativas até o final da intervenção.  

Outro achado importante desse estudo é a disparidade encontrada na qualidade da 

orientação nutricional entre o serviço público e privado de saúde. Como se pode observar no 

gráfico exposto na figura 1, os pacientes do serviço privado declararam ter recebido 

significativamente mais orientações nutricionais do que os pacientes do serviço público na 

maioria dos itens avaliados, principalmente nos itens relacionados à inserção de alimentos 

cardioprotetores. Corroborando com o que as recomendações nutricionais para pacientes 
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com IAM sugerem (IBANEZ et al., 2017; PIEPOLI et al., 2016; FALUDI et al., 2017; 

XAVIER et al., 2013). 

 Um dos estudos pioneiros com sobreviventes de IAM feito por Lorgeril et al. (1999), 

o “Lyon Diet Heart Study'', evidenciou que a adesão a uma dieta rica em frutas, legumes e 

ácido α-linolênico e baixo teor de gorduras saturadas e sal pode diminuir até 70% das mortes 

por doenças cardíacas, além de ter um efeito cardioprotetor de até 4 anos após o primeiro 

IAM (LORGERIL et al., 1999).  Uma pesquisa mais recente, a coorte Prospective Urban 

Rural Epidemiology (PURE), publicado em 2017 por Miller et al., realizado em 18 países, 

revelou, dentre os resultados, que o consumo diário total de frutas, vegetais e leguminosas 

foi inversamente associado ao aparecimento de casos de doença cardiovascular, IAM e 

mortalidade cardiovascular.   

Vale lembrar que, apesar dos pacientes do serviço privado terem declarado receber 

mais orientação nutricional do que os pacientes do público, essa prevalência ainda está baixa 

na maioria dos itens avaliados para ambos os serviços de saúde. Uma vez que apenas dois 

itens relacionados à alimentação ultrapassaram a prevalência de 50% de orientação. Isso 

evidencia que o momento do repasse das informações para o paciente e/ou acompanhante 

ainda necessita de uma atenção maior dos profissionais da saúde no ambiente hospitalar.  

As orientações do serviço público foram mais relacionadas à restrição de alimentos 

associados ao risco cardiovascular, o que acaba não educando os pacientes a realizar trocas 

alimentares saudáveis por meio da inserção de alimentos benéficos à saúde cardiovascular. 

Essa atitude errônea, advinda de uma orientação nutricional incompleta ou até mesmo da 

ausência de tal orientação, pode acabar comprometendo o estado nutricional do paciente 

pela restrição de suas opções alimentares.  

A baixa prevalência da orientação nutricional no serviço público de saúde pode ter 

sido afetada por essa informação depender da memória do paciente, que pode ser 

influenciada por alguns fatores independentes como menor assimilação ou compreensão da 

informação repassada devido à menor escolaridade dos pacientes do serviço público. Além 

disso, maior parte dos entrevistados desse serviço, declararam ter recebido orientação de 

forma verbal, o que pode ter dificultado a lembrança desses pacientes na hora da entrevista e 

para aqueles do mesmo serviço que declararam ter recebido orientação nutricional escrita, a 

maioria informou que esta foi muito sucinta e precária, sem informação adicional verbal, 

dificultando a compreensão.  

Em contrapartida, para os pacientes do sistema privado de saúde, houve 

significativamente maior afirmação do recebimento da orientação nutricional de forma 
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verbal em conjunto com a entrega de alguma orientação escrita. Essa atitude simples de 

entregar um material de apoio com as informações completas, acaba reforçando a orientação 

repassada, transparece maior segurança ao paciente para seguir as recomendações e permite 

a possibilidade de uma releitura posterior do material para fixação das informações.   

Dentre as orientações, a mais prevalente, em ambos os serviços, foi a restrição de sal 

e/ou alimentos salgados e a restrição de gorduras e frituras. Esse cenário pode estar 

relacionado com a maior praticidade em conceder orientações restritivas ou referente ao 

profissional que orientou, uma vez que, orientar a inserção ou substituição de alimentos 

requer um conhecimento mais aprofundado sobre os nutrientes, característica mais 

explorada pelo nutricionista. Além disso, durante a coleta, percebeu-se que a maioria dos 

entrevistados não sabia o que de fato as orientações significavam, apenas conheciam, de 

forma geral, o que deveriam restringir, sem possuir uma lista específica com os alimentos.   

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Gomes et al. (2017), no qual 

constaram que as orientações repassadas na consulta pelos profissionais de saúde da família 

aos usuários com Hipertensão e/ou Diabetes Mellitus foram simplistas ou insuficientes. Não 

tinha o detalhamento das explicações, com maior prevalência de orientações proibitivas e 

sem levar em conta hábitos cotidianos dos sujeitos, como também sem estabelecer um 

diálogo participativo. Esses resultados reforçam a importância de uma rede de saúde 

interligada e de uma equipe multiprofissional atuante no tratamento.  

Em relação ao conhecimento nutricional, observa-se que, entre os pacientes 

orientados, ele foi maior no serviço privado de saúde. Esse resultado leva à reflexão da 

possível influência positiva do nível socioeconômico na assimilação das informações 

repassadas. Sem, entretanto, deixar de esquecer que o conhecimento nutricional também é 

construído por informações ao longo de toda a vida, e, a maioria dos pacientes do serviço 

privado já tinham tido algum tipo de orientação nutricional prévia à internação. Fator que 

também podem ter influenciado nesse resultado (BARBOSA et al., 2016; ASSIS et al., 

2014). 

 Carrillo, Varela e Fiszman (2012) analisaram o conhecimento nutricional dos 

consumidores espanhóis e sua relação com a compreensão da rotulagem dos alimentos para 

a seleção de alimentos saudáveis. Os resultados mostraram relação direta e significativa 

entre o conhecimento nutricional e nível educacional, e que o rótulo nutricional raramente 

influenciava as compras de alimentos do grupo com baixo conhecimento nutricional, por 

considerarem as informações contidas muito técnicas.  
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 Vale ressaltar que, embora a presença da orientação nutricional facilite a melhoria do 

conhecimento nutricional, este último, de acordo com o modelo conhecimento-atitude-

comportamento, não é condição única para a adesão às práticas alimentares saudáveis, 

podendo não provocar mudanças positivas significativas no comportamento alimentar. 

Entretanto, não se pode negar que ter o conhecimento nutricional facilita o início das fases 

de contemplação da mudança do comportamento do indivíduo (ALDRICH, 1999; 

BARBOSA et al., 2016).    

 Esse cenário preocupante de subutilização da orientação nutricional intra-hospitalar 

pode ser modificado com a adesão de condutas simples na rotina de trabalho da equipe 

multiprofissional. Dedicar maior tempo e atenção às informações concedidas ao paciente, e 

em conjunto, entregar informações escritas individualizadas e com qualidade, para 

complementar e fixar a orientação trazida é uma alternativa simples, de baixo custo e que 

pode ter um desfecho positivo no prognóstico clínico do mesmo.  

Além disso, devido ao momento de alta hospitalar ser geralmente de muita ansiedade 

para o paciente e familiares, isso pode acabar dificultando a assimilação da informação. 

Dessa forma, a orientação nutricional não deve ser restrita ao momento de alta hospitalar e 

sim realizada durante todo o período intra-hospitalar, o que evitará também que o paciente 

receba alta antes de ser orientado e proporcionará maior vínculo do paciente com a equipe e 

do seu comprometimento com as mudanças necessárias.  

É importante frisar também a necessidade da melhor integração entre os diferentes 

níveis assistenciais para a garantia do cuidado integral do paciente cardíaco. Deve haver 

mais preparo dos profissionais da saúde para a realização contrarreferência e também 

melhor qualidade do serviço assistencial especializado para atender a demanda. Nesse 

sentido, figura-se um aspecto crítico a ser enfrentado na perspectiva de ampliar o acesso da 

população aos serviços oferecidos pelo sistema.  

Assim, a implementação de ações simples na rotina hospitalar associadas ao melhor 

preparo e comprometimento da equipe multiprofissional são medidas cruciais para bom 

prognóstico da doença e também para a sua prevenção secundária (HERDY et al., 2014).  

Esse estudo apresentou algumas limitações que merecem ser destacadas: (1) muitas  

informações foram autorreferidas, o que pode ter comprometido os dados repassados por 

depender da condição clínica e psicológica do paciente na hora da pesquisa, além disso, 

muitos pacientes eram idosos, o que pode ter tido um viés de memória maior; (2) devido 

uma parte da pesquisa ser realizada pelo telefone, dificultou o contato com alguns pacientes, 
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pela dificuldade  de compreensão, ou por problemas de saúde como deficiência auditiva ou 

mental.  
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7. CONCLUSÃO  

 

Os pacientes com IAMCSST do serviço privado de saúde declararam receber 

significativamente mais orientações sobre restrição de alimentos associados ao risco 

cardiovascular e inserção de alimentos cardioprotetores. Porém, apesar da significância dos 

resultados, observou-se que essa prática ainda é pouco realizada pelos profissionais da saúde 

no período intra-hospitalar em ambos os serviços, principalmente no público de saúde.  

Esse cenário torna-se ainda mais preocupante quando se observa a baixa prevalência, 

do registro em prontuário, dessa orientação nutricional pelos profissionais da saúde em 

ambos os serviços, em que no público essa prática é quase inexistente. Apesar do registro de 

tal conduta ser fundamental para documentação do ato e ser recomendado pelos indicadores 

de qualidade do IAM e diretrizes. 

Assim, os resultados dessa pesquisa demonstram dados que podem ser o ponto de 

partida para maior atenção de uma medida até então pouco realizada pelos profissionais da 

saúde no ambiente hospitalar em Sergipe. Além de mostrar a necessidade de medidas 

decisórias para mudanças na qualidade da orientação nutricional, uma ação de baixo custo 

que, se realizada de maneira equânime, pode ser muito favorável ao aumento do 

conhecimento nutricional e do prognóstico clínico dos pacientes com IAMCSST.  
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APÊNDICE A 

 Termo de consentimento livre e esclarecido 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar dessa pesquisa pelo fato de ter sido 

diagnosticado neste hospital com IAMCSST. Esse estudo tem o objetivo de avaliar o acesso e a 

qualidade da orientação em pacientes com IAMCSST. Para isso, será necessário coletar dados do seu 

prontuário médico, quando necessário, além de dados sociodemográficos e clínicos.  Solicitamos 

também o consentimento para entrarmos em contato com o senhor (a) via ligação após sete dias da 

sua alta hospitalar para realizarmos uma entrevista telefônica e coletar dados sobre as condições de 

acesso e qualidade da orientação recebida no ambiente hospitalar, avaliação do conhecimento 

nutricional e atitudes em relação à doença cardiovascular. Todas essas informações servirão de fonte 

para caracterizarmos melhor os pacientes, avaliarmos a qualidade dos serviços prestados e as 

possíveis disparidades entre pacientes atendidos pela rede SUS e privada que sofreram IAMCSST. 

Essas informações serão armazenadas em um banco de dados e mantidos em caráter confidencial e 

sigiloso, onde o seu nome não aparecerá em nenhuma publicação. 

 O Senhor (a) não será submetido (a) a nenhum tratamento e/ou exames adicionais e não 

haverá nenhum custo adicional para o senhor(a) ou seu plano de saúde. Por se tratar de uma 

entrevista pode haver risco de constrangimento, mas a equipe é treinada para evita-lo. No momento 

da entrevista telefônica, o senhor terá contato diretamente com uma nutricionista, e terá a 

oportunidade de esclarecer dúvidas sobre alimentação e poderá receber orientações nutricionais após 

a entrevista, se pertinente.  

A sua participação é voluntária e o senhor (a) pode recusar ou retirar-se do estudo a qualquer 

momento, sem que essa atitude o prejudique. Sinta-se a vontade para discutir qualquer aspecto 

referente a essa pesquisa com o pesquisador responsável Prof. PhD. José Augusto Barreto-Filho pelo 

telefone (79) 9801-0946 ou e-mail joseaugusto.se@gmail.com. 

 Li/leram para mim e compreendi esse termo de consentimento e todas as minhas 

dúvidas foram sanadas. Recebi explicações sobre o objetivo de pesquisa e os procedimentos do 

estudo a que serei submetido. Portanto, aceito participar voluntariamente desta pesquisa. Eu 

recebi uma cópia deste consentimento. 

 

NOME:___________________________________________________ 

 

ASSINATURA:____________________________________________ 

 

Se o paciente não puder assinar – REPRESENTANTE: 

_________________________________________________________                                                                                                                      

                                                                                                                                      

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ______________________ 

 

Impressão Digital   

mailto:joseaugusto.se@gmail.com
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APÊNDICE B 

Instrumento de coleta do VICTIM- CRF (Case Report Form) 
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APÊNDICE C 

Questionário para pesquisa nutricional 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PRESENÇA E QUALIDADE DA 

ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL 

Hospital: ___________________   Nª de cadastro VICTIM: _______   Nº de cadastro nutrição: 

_____                     

Data de Alta:   ___/___/______                                  Data da ligação/entrevista:  

Nome do paciente: ___________________________________________________________ 

Número de cadastro do PCT:____________________ Data de Nascimento: ____/___/_____                          

 

ESCALA DE CONHECIMENTO NUTRICIONAL  

 

1. Eu vou ler duas sentenças. Por favor, diga-me com qual delas você concorda mais:  

a) O que as pessoas comem ou bebem têm pouca influência sobre o desenvolvimento das principais doenças;  

b) Comendo os tipos certos de alimentos, as pessoas podem reduzir suas chances de desenvolver as 

principais doenças.  

c) Não sei. 

2.  Na sua opinião, quais doenças podem estar relacionadas com o que as pessoas comem e bebem? 

 

3. Você acha que as doenças cardiovasculares podem estar relacionadas com o que as pessoas comem e 

bebem? 

 a) Sim 

 b) Não 

 c) Provavelmente 

 d) Não sei  

4. Quais dessas atitudes ajudariam se uma pessoa quisesse reduzir suas chances de ter doença 

cardiovascular (assinale quantas alternativas quiser):  

a) Comer mais fibras 

b) Comer menos gordura 

c) Comer mais frutas e hortaliças 

 d) Mudar o consumo de outros alimentos/nutrientes (por exemplo, sal e açúcar) 

 e) Nenhuma dessas mudanças ajudaria 

 f) Não sei  

   

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE  
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5.  Alguns alimentos contêm fibras. Você já ouviu falar de fibras? 

 a) Sim  

b) Não  

c) Não sei  

 

6.  O que contém mais fibras: 1 tigela de farelo de trigo ou 1 tigela de cereal matinal? 

 a) Farelo de trigo 

 b) Cereal matinal  

c) Ambos  

d) Não sei/não tenho certeza 

 

7.  O que contém mais fibras: 1 xícara de alface ou 1 xícara de cenouras?  

a) Alface  

b) Cenoura  

c) Ambos 

 d) Não sei/não tenho certeza 

8.  O que contém mais fibras: 1 xícara de espaguete com almôndegas ou 1 xícara de feijão?  a) Espaguete 

com almôndegas  

b) Feijão 

 c) Ambos 

 d) Não sei/não tenho certeza 

 

9.  O que contém mais gordura: batatas chips ou biscoitos de polvilho?  

a) Batatas chips  

b) Biscoitos de polvilho 

 c) Ambos  

d) Não sei/não tenho certeza 

 

10.  O que contém mais gordura: 1 copo de refrigerante ou 1 copo de leite integral? 

 a) Refrigerante  

b) Leite integral  

c) Ambos  

d) Não sei/não tenho certeza. 
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11.  O que contém mais gordura: 1 pedaço pequeno de bolo simples ou 1 fatia de pão integral? 

a) Bolo simples 

b) Pão integral 

 c) Ambos  

d) Não sei/não tenho certeza  

 

12. Quantas porções de frutas e hortaliças você acha que uma pessoa deve comer por dia para ter boa 

saúde?  

* As respostas corretas estão sublinhadas e correspondem, cada uma, a um ponto. Os pontos devem ser 

somados para perfazer a pontuação total. a 1 ponto para a menção de três das seguintes doenças: obesidade, 

doenças carenciais, transtornos alimentares, cardiopatias, diabetes, hipertensão, doenças hepáticas, doenças 

renais, osteoporose, doenças gastrintestinais.  b 1 ponto para resposta dentro do intervalo de 3 a 5 porções. 

 

Pergunta Sim Não Não sabe/ 

Não 

lembra 

1. Em algum momento durante a sua internação você ou seu acompanhante 

recebeu alguma orientação sobre como deveria ser a sua alimentação após 

o IAMCSST? 

 

   

Caso a resposta seja afirmativa prosseguir com as perguntas; Caso a resposta seja negativa, pule para o item 28 

 

1. Qual profissional lhe deu essas orientações?    (  ) Nutricionista  (  ) Médico  (  ) Enfermeiro (   ) Não sabe/ não lembra   

(  ) outros___________ 

2. Qual foi a forma do repasse dessa orientação?  (   ) Verbal     (   ) Escrita     (  ) outros___________ 

3. Você foi encaminhado ou orientado a procurar algum profissional específico para ter orientação sobre os cuidados que 

você deve ter com a sua alimentação após o IAMCSST? (   )Sim ____________  (  ) Não  

Se sim, qual profissional orientou/encaminhou? ____________    Para qual profissional? _______________ 

 

4. Cite três orientações recebidas no hospital sobre as mudanças necessárias na sua alimentação 

4.1 __________________________________________________________________________________        

4.2 __________________________________________________________________________________ 

4.3 __________________________________________________________________________________ 

 

Agora irei pontuar outros itens e você irá me responder de acordo com a orientação que você recebeu no hospital.  

 

Quanto as orientações recebidas no hospital, você foi orientado 

sobre: 

Orientado Não orientado 

 

Não sabe/ Não 

lembra 



79 
 

Orientações sobre Inserção:  

5. Realizar diariamente todas as refeições e evitar muito tempo sem 

comer 

   

6. Aumentar a ingestão de água     

7. Comer alimentos integrais, ricos em fibras, como arroz integral, 

pão integral e grãos como aveia, linhaça. chia, quinoa...  

   

8. Comer diariamente frutas, legumes e verduras    

9. Consumir azeite de oliva extra virgem nas saladas     

10. Aumentar o consumo de peixes      

11. Preferir alimentos grelhados, assados, cozidos, cozidos no vapor, 

crus, ao invés de fritos (exemplo: carne torrada, ovo frito....) 

   

12. Substituir leite e iogurte integral, manteiga, queijos amarelos por 

leite e iogurte e queijos desnatados  

   

13. Consumir castanhas de caju, castanha do Pará, amêndoas, nozes     

14. Consumir soja ou proteína de soja    

Orientações sobre Restrição:  

15. Reduzir a quantidade de sal e de alimentos salgados na alimentação     

16. Diminuir o consumo de bebidas açucaradas como refrigerantes, 

sucos artificiais de caixa 

   

17. Reduzir o consumo de doces e de açúcar     

18. Reduzir o consumo de alimentos refinados como pão branco, 

massas, arroz branco, bolos 

   

19. Diminuir a quantidade de alimentos ricos em gordura e frituras    

20. Diminuir o consumo de carne vermelha, carnes gordurosas, e 

embutidos como salsicha, mortadela, salaminho, presunto... 

   

21. Diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas    

Orientações Gerais  

22. Ler adequadamente os rótulos dos alimentos     

23. Como se alimentar adequadamente fora de casa    

24. Você foi orientado a controlar o seu peso?    

25. Você foi orientado sobre a importância de tomar adequadamente as 

medicações prescritas? 

   

Orientações sobre Mudança no Estilo de Vida-  

Reabilitação Cardíaca 

Orientado Não orientado 

 

Não sabe/ Não 

lembra 

26. Você foi orientado quanto a importância de iniciar algum tipo de 

atividade física após o infarto? 

   

1. Qual profissional lhe deu essas orientações?    (  ) Nutricionista  (  ) Médico  (  ) Enfermeiro (   ) Fisioterapeuta  (    ) 

Não sabe/ não lembra  (  ) outros___________ 
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2. Qual foi a orientação repassada? 

________________________________________________________________________ 

3. Qual foi a forma do repasse dessa orientação?  (   ) Verbal     (   ) Escrita     (  ) outros___________ 

4. Você foi encaminhado ou orientado a procurar algum profissional específico ou programa de reabilitação para ter 

orientação sobre atividade física após o IAMCSST? (   )Sim ____________  (  ) Não  

           Se Sim, qual profissional orientou/encaminhou? ____________    Para qual profissional? _______________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientado Não 

orientado 

Não sabe/ Não 

lembra 

27. Você foi orientado quanto a importância de parar de fumar 

após o infarto?  

   

1. Qual profissional lhe deu essas orientações?    (  ) Nutricionista  (  ) Médico  (  ) Enfermeiro (   ) Fisioterapeuta  (    ) 

Não sabe/ não lembra  (  ) outros___________ 

2. Qual foi a forma do repasse dessa orientação?  (   ) Verbal     (   ) Escrita     (  ) outros___________ 

3. Você foi encaminhado ou orientado a procurar algum profissional específico ou programa de reabilitação para 

cessação do tabagismo? (   )Sim ____________  (  ) Não    (  ) Não se aplica (não fuma)  

28. Em algum momento da sua vida algum profissional já lhe deu orientações de como deveria ser sua alimentação? 

 (  )Sim   (  ) Não   (  ) Não sabe/ Não Lembra  

 

1. Qual profissional lhe deu essas orientações?    (  ) Nutricionista  (  ) Médico  (  ) Enfermeiro (   ) Não sabe/ não 

lembra  (  ) outros___________ 

 

2. Em que momento? ___________________________________ 
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ANEXO 1 

 

Cartas de autorização das instituições onde o estudo foi realizado 
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APÊNDICE D 

ARTIGO ORIGINAL  

 

QUALIDADE DA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL INTRA-HOSPITALAR EM PACIENTES COM 

IAMcSST DA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE EM SERGIPE: REGISTRO VICTIM 

 

Quality of intra-Hospital nutrition orientation for patients with STEMI of the public and private 
healthcare system in Sergipe- VICTIM registry 

 

Título resumido: Orientação intra-hospitalar - Registro VICTIM 

 

 
Palavras -chaves: Infarto do Miocárdio. Educação em Saúde. Hábitos alimentares. Disparidades em 
Assistência à Saúde. 
 
Key words: Myocardial Infarction. Health education. Feeding behavior. Disparities in Health Care. 
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RESUMO 

 

FUNDAMENTO: Mudança do hábito alimentar faz parte do conjunto de recomendações pós 

IAMcSST (Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST).  Estudos 

demonstraram disparidades na qualidade assistencial entre serviços de saúde, entretanto a qualidade 

da orientação nutricional é pouco explorada. 

OBJETIVO: Avaliar a qualidade da orientação nutricional intra-hospitalar entre pacientes com 

IAMcSST nas redes de saúde pública e privada em Sergipe.  

MÉTODOS: Estudo transversal, que utilizou dados do Registro VICTIM (Via Crucis para o Tratamento 

do Infarto do Miocárdio), com indivíduos ≥ 18 anos, admitidos com IAMcSST, de abril-novembro 

/2017, em 1 hospital público e 3 privados. Analisou-se ocorrência de orientação nutricional e a 

qualidade da mesma.  

RESULTADOS: Foram avaliados 188 voluntários, sendo 80,3% do serviço público. Dentre os 

entrevistados 57,6% da rede pública e 70,3% da privada (p=0,191) receberam orientação nutricional 

intra-hospitalar. O registro, em prontuário, dessa prática foi menor no serviço público (2,6% vs. 37,8%, 

p<0,001). Ambos os serviços tiveram prevalência inferior a 50% de orientação na maioria dos itens 

avaliados. Verificou-se predomínio das orientações restritivas, sobretudo de sal e de gorduras, 

respectivamente de 50,3% e 70,3% (p=0,064), no público e privado. Quanto à inserção de alimentos 

cardioprotetores, pacientes da rede privada foram mais beneficiados, principalmente quanto ao 

consumo de frutas, verduras/legumes (48,6% vs. 13,2%, p<0,001). Entre aqueles que receberam 

orientação, o conhecimento nutricional foi maior no privado (68,2% vs. 26,3%, p<0,001). 

CONCLUSÃO: A orientação nutricional intra-hospitalar concedida aos portadores de IAMcSST em 

Sergipe ainda possui baixa qualidade em ambos os serviços, sobretudo no público de saúde. 
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ABSTRACT 

 

 
BACKGROUND: The change in eating habits is part of the set recommendations after STEMI (ST-

Elevation Myocardial Infarction). Studies demonstrated disparities in the quality of care between public 

and private health services, but the quality of care offered for nutritional counseling is little explored.  

OBJECTIVE: Evaluate the quality of intra-Hospital nutrition orientation among patients with STEMI of 

the public and private health system in Sergipe.  

METHODS: A cross-sectional, quantitative study, that used data from the VICTIM Registry, with 

patients ≥ 18 years, diagnosed with STEMI, from April to November 2017, in 1 hospital with SUS care 

and 3 private ones. The occurrence of nutritional orientation and its quality were analyzed. 

RESULTS: 188 patients were analyzed, of which 80.3% were from the public health service. Among 

the interviewees, 57,6% of the public health service and 70.3% of the private (p = 0,191) received 

intra-Hospital nutrition orientation. The record, in medical records, of this practice was lower in the 

public service (2,6% vs. 37,8%, p<0,001). Both services had a prevalence of less than 50% orientation 

in most of the evaluated items. There was a predominance of restrictive guidelines, mainly salt and fat, 

respectively of 50,3% and 70,3% (p = 0,064), in the public and private sectors. As for the insertion of 

cardioprotective foods, patients from the private network were more benefited, mainly in fruit, 

vegetable / vegetable consumption (48.6% vs. 13.2%, p <0.001). Among those who received 

guidance, nutritional knowledge was higher in the private sector (68.2% vs. 26.3%, p <0.001). 

CONCLUSIONS: The intra-Hospital nutritional orientation given to patients with IAMCSST in Sergipe 

still has poor quality in both services, especially in the health public.  
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INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no mundo, com 

maior prevalência em países de média e baixa renda. No Brasil, elas são responsáveis por 

aproximadamente 30% dos óbitos anuais e as doenças isquêmicas do coração são as principais 

causas dessa elevada mortalidade, merecendo destaque para o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

devido à sua magnitude e à severidade no prognóstico clínico1-5.  

Após o evento coronariano agudo, ações são necessárias para a prevenção secundária da 

doença, que devem consistir na adesão à terapia medicamentosa prescrita e em mudanças no estilo 

de vida, com ênfase na prática de atividade física programada, na adoção de hábitos alimentares 

saudáveis e na cessação do tabagismo6-10. 

No decurso dos anos, mudanças no padrão alimentar foram destaque na prevenção e 

tratamento das DCV em estudos epidemiológicos. Essas pesquisas reforçaram que uma dieta com 

isenção de ácidos graxos trans, restrição de gordura saturada, sal, bebidas alcoólicas e aumento da 

fibra alimentar com predomínio de cereias integrais, frutas, vegetais e hortaliças, trouxe benefícios 

cardioprotetores associados à diminuição de desfechos cardiovasculares importantes11-15.  

 Diretrizes e indicadores de qualidade relacionados ao IAM recomendam que essas mudanças 

alimentares sejam orientadas pelos profissionais da saúde ainda no período intra-hospitalar. Essa 

conduta contribui para o fortalecimento da autonomia do indivíduo e traz maior consciência sobre o 

seu papel em relação à sua própria saúde. Além de direcionar o paciente nas escolhas alimentares e 

aumentar o seu conhecimento nutricional7,9,16-20. 

 Estudos prévios abordam a existência de disparidades na qualidade assistencial, entre o 

serviço público e privado de saúde, relacionadas ao tempo para a realização de exames e à utilização 

de medicamentos cardiovasculares21,22. Essa constatação é preocupante, uma vez que, 

aproximadamente 72% da população brasileira é dependente, exclusivamente do Sistema Único de 

Saúde (SUS)23. Entretanto, o tipo de assistência prestada pelos profissionais da saúde, referente à 

orientação nutricional é pouco explorado e ainda não se sabe sobre as eventuais diferenças na 

qualidade dessa orientação no ambiente intra-hospitalar entre os dois serviços de saúde.  

Dessa forma, o presente estudo objetiva avaliar a qualidade da orientação nutricional recebida 

no ambiente intra-hospitalar, entre os pacientes com IAM com Supradesnivelamento do Segmento ST 

(IAMcSST) assistidos pelo serviço público e privado de saúde em Sergipe.  
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MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, que utilizou dados do 

Registro VICTIM (VIa Crucis para o Tratamento do Infarto do Miocárdio) pesquisa que visa avaliar a 

qualidade assistencial prestada aos pacientes com IAMcSST da rede pública e privada de saúde em 

Sergipe.  

A coleta de dados ocorreu de abril a novembro de 2017, nos quatro únicos hospitais do 

estado com capacidade para realizar angioplastia primária, todos situados na capital Aracaju, sendo 1 

com cobertura do SUS e 3 com cobertura privada. 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com quadro clínico 

compatível com IAM e confirmação eletrocardiográfica do IAMcSST de acordo com os critérios 

definidores propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia24. 

Foram excluídos os indivíduos que: evoluíram para óbito antes de realizar todas as etapas do 

estudo; não caracterizaram a Via Crucis, ou seja, aqueles pacientes que não percorreram o trajeto 

desde o início dos sintomas até a chegada ao hospital com capacidade de realizar angioplastia por 

terem apresentado o IAMcSST já dentro do hospital; não aceitaram participar de alguma etapa da 

pesquisa; aqueles cujo evento agudo de IAMcSST foi caracterizado como reinfarto (ocorreu dentro de 

28 dias do infarto incidente); apresentaram mudança de diagnóstico durante a internação; os 

atendidos por convênio em hospital filantrópico; não foi possível o contato via telefone em até sete 

dias após a alta hospitalar.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) sob o parecer nº 2.099.430. Todos os procedimentos envolvidos nesse estudo estão 

de acordo com a Declaração de Helsinki de 1975, atualizada em 2013. Todos os pacientes assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido. 

A coleta de dados foi realizada em um primeiro momento, ainda no ambiente hospitalar, e 

após a alta, com uma entrevista por ligação telefônica. No hospital foi utilizado um instrumento do 

próprio estudo, o CRF (Case Report Form) composto por variáveis sócio demográficas, história 

patológica pregressa, fatores de risco cardiovasculares, exame físico de admissão e orientação 

nutricional registrada em prontuário.  

A segunda etapa da pesquisa foi feita mediante contato com os pacientes via ligação 

telefônica, em até sete dias após a alta hospitalar, para avaliar a ocorrência de orientação nutricional 

durante o período de hospitalização, mesmo que esta não tenha sido registrada em prontuário pelo 

profissional da saúde. Nesse momento, foi aplicada a escala de conhecimento nutricional National 

Health Interview Survey Cancer Epidemiology adaptada para o presente estudo25.  
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Nessa ocasião, também foi avaliada a qualidade da orientação nutricional intra-hospitalar 

mediante um questionário com perguntas fechadas baseado nos itens propostos nas 

diretrizes9,18,26,27. As categorias de respostas foram “orientado”, “não orientado” e “não sei”. Observou-

se, ainda, a presença ou não de recomendação sobre prática de atividade física após o IAM, 

conforme estabelecido nas diretrizes supracitadas.  

O estado nutricional dos pacientes foi obtido pelo Índice de Massa Corporal (IMC), calculado 

por meio da relação do peso (kg) pela altura ao quadrado (m²) e classificado conforme os pontos de 

corte propostos pela OMS28.   

  As variáveis quantitativas foram descritas como média e desvio-padrão. Foi aplicado o teste 

de Kolmogorov-Smirnov para avaliar o pressuposto de normalidade amostral. Em seguida, utilizou-se 

o teste t de Student ou o teste de Mann-Whitney para os grupos independentes, de acordo com o 

padrão de normalidade da amostra. Quanto às variáveis categóricas, utilizou-se frequência absoluta e 

percentagem. Para comparar características das variáveis categóricas entre os dois grupos, utilizou-

se o teste do qui-quadrado ou o teste exato de Fisher quando mais adequado. Como referência 

utilizou-se o nível de significância de 5%.  

 Foi estabelecido um planejamento amostral afim de detectar diferenças de magnitude média 

entre as amostras do serviço público e privado de saúde. Para tal, estabeleceu-se uma significância 

de 1% e um poder de 90%, para comparações entre esses dois grupos. Como foram utilizados testes 

não paramétricos, foi estabelecida correção de 0,86429. Na coleta, a amostra final manteve-se 

proporção similar ao estabelecido inicialmente (X²=0,01; p=0,912), preservando as condições iniciais 

de poder, nível de significância e desenho, além de conservar o intuito inicial de detectar apenas 

diferenças de magnitude média entre os dois grupos (público x privado).  O programa SPSS for 

Windows Versão 17 foi utilizado para a análise estatística.  

  
RESULTADOS  

Foram analisados 188 pacientes, dos quais 80,3% foram atendidos pelo serviço público e 

19,7% pelo serviço privado de saúde do estado de Sergipe. 

 

Características sócio demográficas 

Os pacientes atendidos pelo serviço público apresentaram significativamente predomínio da 

etnia não branca, menor classe social, com prevalência das classes D/E e menor escolaridade (tabela 

1).  

 

Características clínicas 
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Comparando os pacientes atendidos pelos dois serviços de saúde, observou-se que ambos 

os grupos apresentaram características clínicas semelhantes. Exceto para o fator de risco tabagismo, 

em que os pacientes atendidos pelo serviço público apresentaram significativamente maior hábito de 

fumar (35,1% vs. 13,5%, p=0,010). Já para o histórico de IAM prévio, os pacientes atendidos pelo 

serviço privado de saúde apresentaram maior prevalência desse episódio (tabela 2).  

 

Orientação nutricional intra-hospitalar 

Apesar de a maioria dos pacientes ter declarado que recebeu orientação nutricional intra-

hospitalar, apenas 9,6% dessa conduta foi registrada em prontuário. O médico foi o profissional da 

saúde que mais concedeu informações sobre a alimentação (85,8%) (tabela 3). 

Em comparação com o serviço público, um maior contingente de pacientes do serviço privado 

referiu ter recebido orientação nutricional tanto verbal como escrita. Em relação ao profissional que 

concedeu essas informações, o nutricionista foi significativamente mais mencionado pelos pacientes 

do serviço privado (50% vs.11,5%, p<0,001). Constatou-se, também, que no serviço privado ocorreu 

mais registro de orientação nutricional em prontuário (37,8%vs.2,6%, p<0,001) e de pacientes que 

haviam tido aconselhamento nutricional, previamente ao internamento (64,9% vs. 33,8%, p<0,001) 

(tabela 3).  

 

Tipos de orientação nutricional intra-hospitalar auto-referida 

 Quando comparados ao serviço público de saúde, maior número de pacientes do serviço 

privado mencionou receber orientações sobre restrição de: embutidos (p<0,001); carboidratos 

refinados (p=0,008); bebidas alcoólicas (p=0,002) e inserção de: leites e derivados desnatados 

(p=0,01); preparações grelhadas cozidas e no vapor (p<0,001); peixes (p<0,001); azeite de oliva 

extra virgem (p=0,035); frutas legumes e verduras (p<0,001) e grãos integrais e fibras (p=0,001) 

(figura 1). 

 Quanto às orientações gerais, os pacientes do serviço privado de saúde também 

declararam receber maior incentivo à prática de atividade física (p=0,02), ingestão de água 

(p<0,001), e evitar jejum prolongado (p<0,001) (figura 1). 

 Tanto no serviço público quanto no privado, as orientações mais prevalentes tiveram 

características restritivas, dentre elas, as mais prevalentes foram sobre a restrição de sal e alimentos 

salgados e sobre a restrição de gorduras e frituras (50,3% vs. 70,3%; p=0,064, respectivamente), 

conforme pode ser apreciado na figura 1.  
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Relação entre a orientação nutricional intra-hospitalar auto referida e o conhecimento 

nutricional 

Observou-se que entre os pacientes que foram orientados, o conhecimento nutricional foi 

maior no serviço privado quando comparado ao público. Contudo, entre os pacientes não-orientados 

não foi verificado diferenças no nível de conhecimento nutricional entre o serviço público e privado de 

saúde (tabela 4).  

 

DISCUSSÃO 

O principal achado da presente investigação foi a subutilização da orientação nutricional intra-

hospitalar para portadores de IAMcSST, tanto no serviço privado, como, sobretudo, no público. Neste 

último, constatou-se, ainda, que o registro em prontuário da referida orientação, é, praticamente 

inexistente. Essa constatação é preocupante, uma vez que, a mudança do hábito alimentar faz parte 

do conjunto de recomendações classe 1 para o paciente pós IAM e, se incentivada ainda no ambiente 

intra-hospitalar, aumenta, significativamente, a chance de adesão desta terapia devido ao alerta 

coronariado recente9,16,17,19,20,26.  

No cenário ideal, a orientação nutricional deveria continuar a ser oferecida mesmo após a alta 

hospitalar, porque reforçaria o trabalho desenvolvido nesse ambiente. Todavia, com a fragilização 

atual na estrutura da contrarreferência no país, é patente que os indivíduos que dependem 

exclusivamente do SUS, carecem de facilidade logística para a execução desta prática. Neste 

contexto, a existência de orientação nutricional intra-hospitalar adequada, poderia, em tese, suprir 

parcialmente, esta deficiência 30,31,32. 

Verificamos, também, que foi o médico, o profissional que mais atuou, concedendo as ditas 

orientações. Esse fato pode ser interpretado de algumas maneiras: inexistência, ou falta de 

comunicação entre a equipe multidisciplinar na instituição aonde se encontrava o paciente; conduta 

de repassar as importantes orientações quanto à mudança do estilo de vida, apenas no momento da 

alta hospitalar, rotineiramente realizada pelo médico. 

As diretrizes atuais indicam que a orientação nutricional deve ser realizada e incentivada por 

toda a equipe multiprofissional especializada envolvida no cuidado ao paciente. Seja ela composta 

por cardiologista, enfermeiro, nutricionista e outros profissionais, com o objetivo de promover 

educação em saúde ao paciente e incentivar a mudança de hábitos relacionados ao estilo de 

vida9,16,20,26. Em situações mais específicas, o nutricionista da equipe pode interceder com orientações 

mais individualizadas, por ser o profissional mais habilitado para tal conduta.   

Outro achado importante é a disparidade na qualidade da orientação nutricional entre os 

serviços público e privado de saúde. A observação dos elementos constituintes das orientações 
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concedidas, revela que os usuários do serviço privado foram privilegiados, sobretudo com a inserção 

de alimentos considerados cardioprotetores. Ressalte-se que este tipo de orientação faz parte das 

recomendações nutricionais preconizadas atualmente7,9,10,26,27. 

Apesar de os pacientes do serviço privado terem declarado receber mais orientação nutricional 

do que os pacientes do serviço público, ambos receberam menos que 50% na maioria dos itens 

analisados. Essa baixa prevalência evidencia que o momento do repasse das informações para o 

paciente e/ou acompanhante ainda necessita de uma atenção maior dos profissionais da saúde nos 

dois serviços, uma vez que, a mudança dos hábitos alimentares está relacionada com o efeito 

cardioprotetor7,11,14,15. 

Um dos estudos pioneiros com sobreviventes de IAM feito por Lorgeril et al. (1999)11, o “Lyon 

Diet Heart Study'', evidenciou que a adesão a uma dieta rica em frutas, legumes, ácido α-linolênico, 

além de baixo teor de gorduras saturadas e sal pode diminuir até 70% das mortes por doenças 

cardíacas, além de ter um efeito cardioprotetor de até 4 anos após o primeiro IAM.  Mais 

recentemente, Miller et al.15 demostraram, mediante o estudo Prospective Urban Rural Epidemiology 

(PURE), realizado em 18 países, que o consumo diário de frutas, vegetais e leguminosas foi 

inversamente associado ao aparecimento de doenças cardiovasculares, sobretudo IAM, e, 

mortalidade cardiovascular. 

A baixa prevalência da orientação nutricional no serviço público de saúde pode, ainda, ter sido 

afetada pela forma de repasse dessa orientação, uma vez que a maioria dos entrevistados desse 

serviço relataram que ela foi feita de forma verbal. Por outro lado, muitos daqueles que receberam as 

recomendações de forma escrita, informaram que essas eram sucintas, precárias e desprovidas de 

informações verbais, dificultando a compreensão. Não devemos deixar de especular que tais 

acontecimentos tenham dificultado a lembrança dos pacientes nas entrevistas da presente 

investigação.  

De um modo geral, verificou-se predomínio, em ambos os serviços, de orientações proibitivas 

(restrição de sal e/ou alimentos salgados e a restrição de gorduras e frituras). Esta constatação, deve-

se, provavelmente à maior praticidade de tal conduta e do fato de a mesma ter sido realizada, na 

maioria das vezes pelo médico. Sabe-se que a promoção da inserção e / ou substituição de alimentos 

na dieta, requer um conhecimento mais aprofundado sobre as características dos nutrientes, cuja 

capacitação fica ao encargo do nutricionista 33,34. Essa atitude, advinda de uma orientação nutricional 

incompleta ou até mesmo da ausência de tal orientação, acaba não educando o paciente para 

realizar trocas alimentares saudáveis, o que pode comprometer o estado nutricional pela restrição de 

suas opções alimentares. 
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Além disso, durante a coleta, percebeu-se que a maioria dos entrevistados não sabia o que de 

fato as orientações significavam, apenas conheciam, de forma geral, o que deveriam restringir, sem 

possuir uma lista específica com os alimentos.   

Resultados semelhantes foram encontrados por Gomes et al. (2017)34, que constataram que as 

orientações repassadas na consulta pelos profissionais de saúde da família aos usuários com 

Hipertensão e/ou Diabetes Mellitus foram simplistas ou insuficientes. Não tinha o detalhamento das 

explicações, com maior prevalência de orientações proibitivas e sem levar em conta hábitos 

cotidianos dos sujeitos, como também sem estabelecer um diálogo participativo com os mesmos.   

Em relação ao conhecimento nutricional, observa-se que, entre os pacientes orientados, ele 

foi maior no serviço privado de saúde. Esse resultado leva à reflexão da possível influência positiva 

do nível de escolaridade na assimilação das informações repassadas. Sem, entretanto, deixar de 

esquecer que o conhecimento nutricional também é construído por informações ao longo de toda a 

vida, e, a maioria dos pacientes do serviço privado já tinha tido algum tipo de orientação nutricional 

prévia à internação. Fator que também pode ter influenciado nesse resultado 35,36. 

 Vale ressaltar que, embora a presença da orientação nutricional facilite a melhoria do 

conhecimento nutricional, este último, de acordo com o modelo conhecimento-atitude-

comportamento, não é condição única para a adesão às práticas alimentares saudáveis, podendo não 

provocar mudanças positivas significativas no comportamento alimentar. Entretanto, não se pode 

negar que ter o conhecimento nutricional facilita o início das fases de contemplação da mudança do 

comportamento do indivíduo36,37. 

Esse cenário preocupante de subutilização da orientação nutricional intra-hospitalar pode ser 

modificado com a adesão de condutas simples na rotina de trabalho da equipe multiprofissional. 

Melhorar a comunicação da equipe multiprofissional de cuidado, dedicar maior tempo e atenção às 

informações concedidas ao paciente, e em conjunto, entregar informações escritas individualizadas e 

com qualidade, para complementar e fixar a orientação trazida é uma alternativa simples, de baixo 

custo e que pode levar a um desfecho clínico positivo34,38.   

Além disso, devido ao fato de que o momento de alta hospitalar é geralmente de muita 

ansiedade para o paciente e familiares, isso pode acabar dificultando a assimilação da informação. 

Dessa forma, a orientação nutricional não precisa ser restrita a esse momento e sim realizada durante 

todo o período intra-hospitalar, o que evitará também que o paciente receba alta antes de ser 

orientado.  

É importante frisar também a necessidade de uma melhor vinculação entre os diferentes níveis 

assistenciais para a garantia do cuidado integral do paciente cardíaco. O preparo adequado dos 

profissionais da saúde para a realização da contrarreferência como também a melhor qualidade do 
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serviço assistencial especializado para atender a demanda é fundamental para o sucesso do 

encaminhamento.  

 

Limitações  

Algumas limitações inerentes, merecem ser destacadas: (1) Muitas informações foram 

autorreferidas, ou seja, dependiam da memória do entrevistado, que pode ter sido influenciada por 

alguns fatores independentes como nível de escolaridade e condição clínica na hora da entrevista. 

Além disso, muitos pacientes eram idosos, podendo levar à um viés de memória maior; (2) Devido a 

uma parte da pesquisa ser realizada pelo telefone, o contato com alguns pacientes foi comprometido, 

pela dificuldade de compreensão, ou por problemas de saúde como deficiência auditiva ou mental.  

Com o intuito de diminuir as limitações do estudo, foi realizado um estudo piloto previamente à 

coleta dos dados, com o objetivo de identificar o intervalo de tempo ideal para a realização da ligação 

telefônica a fim de diminuir as perdas pela memória e também para padronizar as questões da 

entrevista, para que todos os pacientes, independentemente do nível socioeconômico, entendessem 

os pontos levantados.   

CONCLUSÃO  

Os resultados dessa pesquisa demonstram o subregistro em prontuário da orientação 

nutricional intra-hospitalar, bem como a baixa qualidade dessa orientação concedida aos pacientes 

com IAMcSST em ambos os serviços de saúde em Sergipe, sobretudo no serviço público.  

Vale ressaltar que esses dados podem não representar apenas a realidade do estado de 

Sergipe, e sim, uma situação nacional, que necessita ser melhor investigada a fim de almejar 

melhorias na qualidade do serviço de saúde como um todo no país, sobretudo na qualidade da 

orientação nutricional intra-hospitalar. Ação até então pouco realizada, de baixo custo que, se 

alcançada de maneira equânime, pode ser muito favorável para o aumento do conhecimento 

nutricional e do prognóstico clínico dos pacientes com IAMcSST. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes com IAMCSST atendidos nos Hospitais de Sergipe de acordo com 
o tipo de serviço (Público x Privado) 

 
VARIÁVEIS  

TOTAL  
(188) 

PÚBLICO 
(151) 

PRIVADO  
(37) 

p valor 

Idade, anos (Média±DP) 61,5±11,7 61,3±11,7 62,5±11,7 0,798 

Sexo Masculino, n (%) 

 

126 (67,0) 98 (64,9) 28 (75,7) 0,246 

Etnia, n (%)     

Branco  70 (37,2) 48 (31,8) 22 (59,5) 0,002 

 
Não-branco  118 (62,8) 103 (68,2) 15 (40,5)  

Classe social, n (%)* 

 

    

A/B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fgfgftffeeererfccchhhh 
 
 
 
 
lkkftfgyyyyyyy 
 
 
C 

11 (6,0) 2 (1,4) 9 (25,7) <0,001 

C 30 (16,5) 15 (10,2) 15 (42,9)  

D/E 141 (77,5) 130 (88,4) 11 (31,4)  

Escolaridade, n (%) 

 

    

Ensino fundamental ou inferior  
 

130 (69,1) 122 (80,8) 8 (21,6) <0,001 

Ensino Médio 
 

38 (20,2) 20 (13,2) 18 (48,6)  

Ensino Superior ou pós graduação 20 (10,6) 9 (6,0) 11 (29,7)  

Estado civil, n (%) 

 

    

Solteiro 

 

12 (6,4) 10 (6,6) 2 (5,4) 1,000 

Casado/Mora com companheiro 

 

129 (68,6) 103 (68,2) 26 (70,3)  

Divorciado/ viúvo 

 

47 (25,0) 38 (25,2) 9 (24,3)  

DP- Desvio Padrão; (*) Classificação social (IBGE,2010) conforme renda familiar dos pacientes: A- Acima de 20 salários mínimos, B- 10 a 20 salários 
mínimos, C- 4 a 10 salários mínimos, D- 2 a 4 salários mínimos, E- Até 2 salários mínimos;  
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Tabela 2. Características clínicas dos pacientes com IAMCSST atendidos nos Hospitais de Sergipe de acordo com o tipo de 
serviço (Público x Privado) 

 
VARIÁVEIS  

TOTAL  
(188) 

PÚBLICO 
(151) 

PRIVADO  
(37) 

p valor 

PAS, mm Hg (Média±DP) * 144,0±26,6 144,1 ±25,1 143,9±32,1 0,909 

PAD, mm Hg(Média±DP) † 86,5±16,5 86,2 ±16,8 87,8 ±15,5 0,190 

FC, batimentos/min (Média±DP) ‡ 84,5±19,4 84,5 ±19,1 84,6 ±20,8 0,849 

Score GRACE, (Média±DP) 140,9±31,5 139,2±30,0 147,4±36,7 0,228 

Score GRACE, n (%)      

     <140 (baixo risco) 98 (55,1) 81 (57,0) 17 (47,2) 0,349 

     ≥ 140 (alto risco) 80 (44,9) 61 (43,0) 19 (52,8)  

Killip, n (%)     

I 169 (90,4) 139 (92,1) 30 (83,3) 0,108 

II 12 (6,4) 9 (6,0) 3 (8,3)  

III 5 (2,7) 3 (2,0) 2 (5,6)  

IV 1 (0,5)  0 (0,0) 1 (2,8)  

Fatores de risco cardiovasculares, n (%)     

História familiar de DAC precoce § 70 (37,2) 53 (35,1) 17 (45,9) 0,256 

HAS// 129 (68,6) 103 (68,2) 26 (70,3) 1,000 

Dislipidemia 

 

76 (40,4) 57 (37,7) 19 (51,4) 0,139 

Diabetes Mellitus  

 

60 (31,9) 48 (31,8) 12 (32,4) 1,000 

Tabagismo 

 

58 (30,9) 53 (35,1) 5 (13,5) 0,010 

História clínica, n (%) 

 

    

AVC prévio‡ 20 (10,6) 17 (11,3) 3 (8,1) 0,769 

 

 

 

 

IAM prévio¶ 12 (6,4) 6 (4,0) 6 (16,2) 0,015 

Insuficiência cardíaca  7 (3,7) 6 (4,0) 1 (2,7) 1,000 

ICP prévia# 10 (5,3) 5 (3,3) 5 (13,5) 0,027 

Diagnóstico Nutricional, n (%)       

Baixo Peso 3 (1,6) 2 (1,5) 1 (2,9) 0,171 

Eutrófico 64 (37,6) 53 (39,3) 11 (31,4)  

Sobrepeso  70 (41,2) 58 (43,0) 12 (34,3)  

Obesidade 33 (19,4) 22 (16,3) 11 (31,4)  

DP- Desvio Padrão; (*) PAS- Pressão Arterial Sistólica; (†) PAD-Pressão Arterial Diastólica; (‡) FC- Frequência cardíaca; (§) DAC- Doença Arterial Coronariana; 
(//) HAS- Hipertensão Arterial Sistêmica; (‡) AVC- Acidente Vascular Periférico; (¶) IAM- Infarto Agudo do Miocárdio; (#) ICP- Intervenção Coronariana 
Percutânea 
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Tabela 3. Presença da orientação nutricional registrada pelos profissionais e autorreferida pelos pacientes com IAMCSST 
atendidos nos Hospitais de Sergipe de acordo com o tipo de serviço (Público x Privado) 
 

Orientação nutricional TOTAL  
(188) 

PÚBLICO 
(151) 

PRIVADO  
(37) 

p valor 

Orientação nutricional autorreferida pelo paciente, n (%)* 113 (60,1) 87 (57,6) 26 (70,3) 0,191 

 

 

Forma de repasse da orientação, n (%)*     

Somente Verbal  

 

63 (55,8) 50 (57,5) 13 (50,0) 0,288 

Somente Escrita 

 

 

38 (44,2) 33 (37,9) 5 (19,2) 0,064 

Verbal + Escrita  12 (10,6) 4 (4,6) 8 (30,8) <0,001 

Profissional que orientou, n (%)**     

Médico  97 (85,8) 77 (88,5) 20 (76,9) 0,196 

Nutricionista  23 (20,4) 10 (11,5) 13 (50,0) <0,001 

Outros  3 (2,7) 3 (3,4) 0 (0,0) 1,000 

Orientação registrada em Prontuário, n (%) 18 (9,6) 4 (2,6) 14 (37,8) <0,001 

Profissional que registrou a orientação em prontuário, n (%)      

Nutricionista  9 (50,0) 0 (0) 9 (64,3) 0,082 

Médico  

 

 

9 (50,0) 4 (100) 5 (35,7)  

Orientação prévia à internação, n (%) 75 (39,9) 51 (33,8) 24 (64,9) 0,001 

(*) Informações declaradas pelo próprio paciente após a alta hospitalar via ligação telefônica. 
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*p<0,05, Teste exato de Fisher 

Figura 1. Tipos de orientação nutricional intra-hospitalar autorreferida pelos pacientes com IAMCSST atendidos nos Hospitais de 
Sergipe de acordo com o tipo de serviço (Público x Privado) 
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Tabela 4. Relação entre a orientação nutricional intra-hospitalar autorreferida e o conhecimento nutricional nos pacientes com IAMCSST atendidos nos 

Hospitais em Sergipe de acordo com o tipo de serviço (Público x Privado) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível de 

Conhecimento 

Nutricional 

PACIENTES ORIENTADOS  

(102) 

p 

valor 

PACIENTES NÃO 

 ORIENTADOS 

(68) 

p 

valor 

 Público   Privado   Público   Privado   

Baixo 21 

(26,3) 

1 (4,5) 0,001 14 

(23,7) 

0 (0) 0,240 

Moderado 38 

(47,5) 

6 (27,3)  23 

(39,0) 

4 

(44,4) 

 

Alto 21 

(26,3) 

15 

(68,2) 

 22 

(37,3) 

5 

(55,6) 

 


