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ANATOMIA E FISIOLOGIA CARDÍACA













NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 



CICLO CARDÍACO

Sístole ventricular

- Fechamento valvas A-V (B1)

- Contração isovolumétrica

- Abertura valvas semilunares

- Ejeção rápida (70% volume)

- Ejeção lenta (30% volume)

- Fechamento semilunares (B2)

Diástole ventricular

- Relaxamento isovolumétrico

- Abertura valvas A-V

- Fase enchimento rápido (70% volume – B3)

- Diástase (enchimento lento – 10% volume)

- Sístole atrial (20% volume) 

- ... Fechamento valvas A-V...



ANAMNESE: PALPITAÇÕES

A palpitação é a sensação desagradável de batimentos 
cardíacos, seja de maneira lenta ou rápida, regular ou irregular.

SINAIS DE GRAVIDADE:

• associada com dor torácica, alteração visual, tontura ou 
síncope;

• duração prolongada (taquiaritmias).



ANAMNESE: DISPNEIA

• ORIGEM CARDÍACA

• desencadeada pelo esforço

• repouso (decúbito não elevado)

• dispneia paroxística noturna

• melhora com ortostatismo

• ORIGEM NÃO CARDÍACA

• cansaço (fraqueza) MMII

• início súbito

• dispneia inspiratória ou  expiratória

• repouso 



ANAMNESE: DOR TORÁCICA

• CARDÍACA

LOCALIZAÇÃO

• Precordial (irradiação)

• Retroesternal

• Mandíbula

• Epigástrio

• MMSS (MSE, face interna)

• Irradiação (tórax, ombro, dorso ou 
membros superiores)

FORMA

• Opressão

• Queimação

• NÃO CARDÍACA

LOCALIZAÇÃO

• Face lateral ou posterior do tórax

• Pontual

FORMA

• Pontadas

• Fisgadas



ANAMNESE: DOR TORÁCICA

• CARDÍACA

FATORES DESENCADEANTES

• atividade física 

• estresse emocional 

• frio

FATORES ATENUADORES

• repouso

• nitrato

• NÃO CARDÍACA

FATORES DESENCADEANTES

• Alimentação

• Movimentos: muscular ou respiratórios

• Palpação



GRADUAÇÃO DA ANGINA DE PEITO 
SOCIEDADE CANADENSE CARDIOVASCULAR



CLASSE I: pacientes portadores de doença cardíaca sem limitação da 

atividade física.

CLASSE II: pacientes portadores de doenças cardíacas com leve 

limitação da atividade física. 

CLASSE III: pacientes portadores de doença cardíaca com nítida 

limitação da atividade física.

CLASSE IV: pacientes portadores de doença cardíaca que os 

impossibilita de qualquer atividade física. 

Diretriz de Reabilitação Cardiorespiratoria e GISSI3

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. II Diretriz Brasileira de Cardiopatia grave. 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v.87, n° 2, 2006.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (NYHA) 



ANAMNESE OCUPACIONAL 

• Trabalho em turnos e noturnos

• Risco químico 

• Temperaturas extremas

• Ruído, vibrações 

• Carga de trabalho/estresse 



EXAME FÍSICO CARDIOVASCULAR

• Inspeção

• Palpação

• Ausculta 

• Pressão arterial - técnica de medida e interpretação



INSPEÇÃO E PALPAÇÃO

• Inspeção e palpação precordial

• Abaulamentos, 

• Frêmitos.

• Ictus Cordis (choque da ponta)

 Localização

 além do cruzamento da linha hemiclavicular esquerda com 5º espaço 

intercostal: HVE

 Extensão; Mobilidade; 

 Intensidade e forma de impulsão; 

Ritmo e frequência



FREQUÊNCIA CARDÍACA

• Frequência cardíaca (Fc) é o número de vezes que o coração 

bate por minuto (batimentos por minuto - bpm)

• Valor de referência: 60 e 100 bpm. 

Fc < 60 bpm: bradicardia;

FC ≥ 100 bpm: taquicardia.



PALPAÇÃO DE PULSOS ARTERIAIS

• Lavar as mãos

• Orientar o paciente quanto ao procedimento

• Colocar o paciente em posição confortável, sentado ou deitado, com o braço apoiado

• Fazer uma palpação sistematizada (iniciar pelo carotídio e progredir caudalmente)

• Palpar com dedos indicador, médio e anular 

 Carotídeo (não palpar o seio carotídeo)
 Axilar 
 Braquial 
 Radial
 Aórtico abdominal
 Femoral (decúbito dorsal, palpar trígono femoral)
 Poplíteo
 Pedioso (palpar entre primeiro e segundo metatarso)
 Tibial posterior (palpar região retromaleolar medial)



PULSOS ARTERIAIS

• Estado da parede arterial (lisa, endurecida, tortuosa)
• Frequência (bpm)
• Ritmo (rítmico, arrítmico)
• Amplitude (ampla, mediana, pequena)
• Tensão (mole, duro)
• Tipos 

• normal, filiforme;
• Paradoxal - exacerbação de fenômeno fisiológico (PAS cai mais de 10 mmHg na 

inspiração), exemplo: tamponamento cardíaco, pericardite constrictiva, embolia 
pulmonar, crise aguda de asma e DPOC...   

• Simetria (simétrico, assimétrico). 



ITB – FÓRMULA

pressão arterial sistólica no tornozelos direito

ITB (direito) =   ----------------------------------------------------------------------------------

maior medida da pressão sistólica nos braços (direito ou esquerdo)

pressão arterial sistólica no tornozelo esquerdo

ITB (esquerdo) = ----------------------------------------------------------------------------------

maior medida da pressão sistólica nos braços (direito ou esquerdo)



ITB

> 0,90 NORMAL

0,71 – 0,90 DAP LEVE

0,41 – 0,70 DAP MODERADA

≤ 0,40 DAP GRAVE

Obs.: em pacientes com ITB < 0,4 não é recomendável o uso de betabloqueadores

ITB - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS



FOCOS AUSCULTA CARDÍACA



AUSCULTA CARDÍACA

Durante a ausculta cardíaca, toda região do precórdio e regiões vizinhas (axila 
esquerda e pescoço), devem ser auscultados.

• Foco pulmonar – 2º EI esquerdo na borda paraesternal

Local ideal para análise dos desdobramentos da 2ª bulha

• Foco aórtico – 2º EI direito na borda paraesternal

• Foco aórtico acessório – entre 3º e 4º EI esquerdo na borda paraesternal

• Foco tricúspide – 4º/5° EI esquerdo, paraesternal

Corresponde a base do apêndice xifóide, ligeiramente a esquerda. Quando o 
sopro for de origem tricúspide, auscultar o coração durante a inspiração 
profunda 

• Foco mitral – 5º EI na linha, hemiclavicular esquerda 

Ápice, corresponde ao ictus cordis

• Mesocárdio – área situada entre o foco tricúspide, foco mitral e o aórtico acessório



PROPAGAÇÃO - POSTURA

• Os ruídos originários da valva mitral: foco mitral e axila E

• Decúbito lateral E amplifica a ausculta dos sons originários da valva mitral

• Valva aórtica: Fao, Fao acessório e pescoço

• Posição sentada torna mais audíveis os ruídos oriundos das valvas semilunares

• Valva pulmonar: foco pulmonar 

• Valva tricúspide: foco tricúspide

• Sinal de Rivero-Carvallo



BULHAS CARDÍACAS

Primeira bulha (B1): Fechamento das valvas mitral e tricuspide, componente 
mitral antecede tricúspide, coincide com ictus cordis e pulso carotídeo, timbre 
mais grave: ouve-se: TUM

Segunda bulha (B2): Fechamento das valvas aórtica e pulmonar, timbre mais 
agudo, ouve-se: TA

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds


BULHAS CARDÍACAS

Terceira bulha (B3): Vibrações da parede ventricular subitamente distendida pela 

corrente sanguínea que penetra na cavidade durante o enchimento ventricular 

rápido, ruído de baixa frequência (campânula), ouve-se: TUM-TA-TU

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds


BULHAS CARDÍACAS

Quarta bulha (B4) - Ruído suave no final da diástole: brusca desaceleração do fluxo 

sanguíneo mobilizado pela contração atrial ao encontro da massa sanguínea existente 

no interior do ventrículo. Ouve-se TUTUM-TA

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds


SOPROS CARDÍACOS

Vibrações decorrentes da mudança do fluxo sanguíneo de 
laminar para turbulento, podendo ser classificados de acordo 
com sua ocorrência no ciclo cardíaco:

• sistólicos - entre B1 e B2; 

• diastólicos - entre B2 e a B1 subsequente; 

• contínuo.



SOPROS CARDÍACOS: INTENSIDADE



LOCALIZAÇÃO DOS FENÔMENOS ESTETOACÚSTICOS

• Sistólicos:
protossístole; 

mesossístole; 

telessístole; 

holossístole.

• Diastólicos:
protodiástole; 

mesodiástole; 

telediástole; 

holodiástole.



ESTENOSE AÓRTICA

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

Disponível em https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/ Acesso em 03 mai 2019

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds
https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/


INSUFICIÊNCIA AÓRTICA

Sístole              Diástole    

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

Disponível em https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/ Acesso em 03 mai 2019

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds
https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/


INSUFICIÊNCIA MITRAL

Sístole              Diástole    

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

Disponível em https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/ Acesso em 03 mai 2019

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds
https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/


ESTENOSE MITRAL

Sístole              Diástole    

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

Disponível em https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/ Acesso em 03 mai 2019

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds
https://cardiopapers.com.br/conceitos-basicos-quais-os-tipos-de-sopro/


USO DE ESTETOSCÓPIO

• Regurgitação aórtica, com timbre suave e melhor auscultados com o 

diafragma do estetoscópio.

• Estenose mitral: ruflar diastólico, com timbre mais grave e descontínuo, 

melhor auscultado com a campânula do estetoscópio.

SANTOS, E. C. L. ; FIGUINHA, F. C. R. ; LIMA, A. G. S. ; Henares, BB ; Mastrocola, F . 

Manual de Cardiologia Cardiopapers. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2013. 702p .



OUTROS ASPECTOS DA AUSCULTA CARDÍACA

• Ruídos (clicks) mesotelessistólicos: prolapso de valva mitral.

• Estalido de abertura da valva mitral: estenose mitral.

• Ruído provocado pelo roçar dos folhetos que perderam sua 

características normais: atrito pericárdico.

• Sinal de Rivero-Carvallo positivo: insuficiência tricúspide.

• Desdobramento persistente e variável com a respiração da B2: BCRD

• CIA: SS Foco pulmonar + Desdobramento persistente e fixo da B2.



SOPRO CONTÍNUO
(PCA, FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS)

Disponível em https://www.easyauscultation.com/heart-sounds Acesso em 03 mai 2019.

https://www.easyauscultation.com/heart-sounds


PRESSÃO ARTERIAL

• A pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, resultante da 

força da contração do coração, volume sanguíneo e resistência das paredes 

dos vasos é chamada Pressão Arterial (PA). É medida em mmHg, sendo 

denominada pressão máxima ou sistólica e mínima ou diastólica. 

• A pressão arterial (PA) deve ser medida em toda avaliação por médicos de 

qualquer especialidade e demais profissionais da saúde devidamente 

capacitados.

• Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. 



MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

• Calibração do esfigmomanômetro – deve ser realizada uma vez por ano, de

preferência nas dependências dos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia

Legal e Qualidade (RBMLQ) e Institutos de Pesos e Medidas Estaduais(IPEMs)

ou em local designado pelo INMETRO;

• o manguito deve ser de tamanho adequado (bolsa de borracha com largura

igual a 40% e comprimento 80% da circunferência do braço);

• não arredondar os valores para dígitos terminados em zero ou cinco;

• medir nos braços direito e esquerdo. Se houver diferença entre eles, medir

sempre no braço em que a pressão for mais alta. Repetir as medidas em duas

ou mais ocasiões distintas;

• medir a pressão arterial pelo menos duas vezes por consulta. Se houver uma

diferença entre as medidas da pressão diastólica acima de 5 mmHg, medir

novamente até que a diferença seja menor.



PREPARO DO PACIENTE

• Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em 
ambiente calmo. 

• Certificar-se de que o paciente NÃO: 

- Está com a bexiga cheia; 

- Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; 

- Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos; 

- Fumou nos 30 minutos anteriores. 

• O paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, 
dorso recostado na cadeira e relaxado. 

• O braço deve estar na altura do coração e as roupas não devem garrotear o 
membro. 

• Nos diabéticos, idosos ou se estiver em uso de medicamentos anti-hipertensivos: 
medir a PA na posição de pé, após 3 minutos (hipotensão ortostática?) 

MALACHIAS, Marcus Vinícius Bolívar et al. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 107, n. 3, supl. 3, p. 1-104, set. 2016.



SONS DE KOROTKOFF

• Fase I: surgimento dos primeiros sons (pequena 
intensidade e alta freqüência).

• Fase II: sons suaves e prolongados. Podem ser inaudíveis 
(hiato auscultatório).

• Fase III: sons mais intensos e nítidos (hiato auscultatório).

• Fase IV: sons de baixa intensidade e abafados (níveis de 
pressão da bolsa discretamente > pressão diastólica).

• Fase V: desaparecimento dos sons.



MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

1. Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano; 

2. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço; 

3. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital; 

4. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial; 

5. Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial;

6. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do 

estetoscópio sem compressão excessiva; 

7. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS obtido pela 

palpação; 

8. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo); 

MALACHIAS, Marcus Vinícius Bolívar et al. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 107, n. 3, supl. 3, p. 1-104, set. 2016.



MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

9. Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar 

ligeiramente a velocidade de deflação; 

10. Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff); 

11. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento 

e depois proceder à deflação rápida e completa; 

12. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons 

(fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS/PAD/zero; 

13. Realizar pelo menos duas medições, com intervalo em torno de um minuto. Medições 

adicionais deverão ser realizadas se as duas primeiras forem muito diferentes. Caso julgue 

adequado, considere a média das medidas; 

MALACHIAS, Marcus Vinícius Bolívar et al. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 107, n. 3, supl. 3, p. 1-104, set. 2016.



MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL

14. Medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço 

onde foi obtida a maior pressão como referência; 

15. Informar o valor de PA obtido para o paciente; e 

16. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a PA 

foi medida. 

• Observação: uso de equipamento validado e periodicamente calibrado.

MALACHIAS, Marcus Vinícius Bolívar et al. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 107, n. 3, supl. 3, p. 1-104, set. 2016.
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FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR



PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL

Na metanálise de Picon et al., os 40 estudos transversais e de 

coorte incluídos mostraram tendência à diminuição da prevalência 

nas últimas três décadas, de 36,1% para 31,0%.

Picon RV, Fuchs FD, Moreira LB, Riegel G, Fuchs SC. Trends in prevalence of hypertension in Brazil: 
a systematic review with metaanalysis. PLOS One. 2012;7(10):e48255.



IMPACTO MÉDICO E SOCIAL DA HAS

Nos EUA (2015) hipertensão arterial estava presente em:

• 69% dos pacientes com primeiro episódio de IAM;

• 77% de AVE; 

• 75% com IC; 

• 60% com DAP. 

Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al; American Heart Association Statistics Committee

and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics—2015: update a report from the American Heart 

Association. Circulation. 2015;131:e29-e322. Erratum in: Circulation. 2016;133(8):e417. Circulation. 2015;131(24):e535.



IMPACTO MÉDICO E SOCIAL DA HAS

A hipertensão arterial é responsável por:

• 45% das mortes cardíacas, e 

• 51% das mortes decorrentes de AVE.

Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. A comparative risk assessment of burden of

disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012;380(9859):2224-60. Erratum in: Lancet. 2013;381(9867):628



MALACHIAS, Marcus Vinícius Bolívar et al. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.

Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 107, n. 3, supl. 3, p. 1-104, set. 2016.



COLESTEROL

Atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose. Arq Bras Cardiol, v.109, normal1, 2017



DIABETES – CRITÉRIOS LABORATORIAIS

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018 / Organização José Egídio Paulo de Oliveira, 

Renan Magalhães Montenegro Junior, Sérgio Vencio. -- São Paulo : Editora Clannad, 2017.



PRÉ-EVENTO

Informações indispensáveis:

Idade Sexo

Colesterol total/HDL/LDL Pressão Arterial

Tabagismo Diabetes mellitus 

Exames:

Colesterol Fracionado Glicemia 

ESCORE DE FRAMINGHAM 

(ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO)

BAIXO 

<10%

MÉDIO
≥ 10 ≤ 20%

ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR

D
I
A
B
E
T
E
S

ALTO
> 20% 



RISCO CARDIOVASCULAR 

(ESCORE DE FRAMINGHAM)

PETROBRAS/REGAP - 01/01 a 31/12/2008

0,6%
17,1%

82,3%

Alto

Médio

Baixo



ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

SIMAO, AF et al . I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 101, n. 

6, supl. 2, p. 1-63, Dec. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2013004500001&lng=en&nrm=iso>. access on 10 May 2019. http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S012.



ESCORE DE RISCO GLOBAL - ERG

O Escore de Risco Global (ERG) deve ser utilizado na avaliação inicial entre os 

indivíduos que não foram enquadrados nas condições de alto risco.

• BAIXO RISCO - probabilidade < 5% de apresentarem os principais eventos 

cardiovasculares (DAC, AVC, DAP ou insuficiência cardíaca) em 10 anos. 

Obs.: baixo risco + HF de DAC prematura serão reclassificados para  

risco intermediário.

• RISCO INTERMEDIÁRIO

• Homens com risco calculado ≥ 5% e ≤ 20% 

• mulheres com risco calculado ≥ 5% e ≤ 10% 

• ALTO RISCO 

• Homens > 20% 
• Mulheres >10% em 10 anos. 

SIMAO, AF et al . I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 101, n. 

6, supl. 2, p. 1-63, Dec. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2013004500001&lng=en&nrm=iso>. access on 10 May 2019. http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S012.



ESCORE DE RISCO GLOBAL - ERG

SIMAO, AF et al . I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 101, n. 

6, supl. 2, p. 1-63, Dec. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2013004500001&lng=en&nrm=iso>. access on 10 May 2019. http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S012.



ESCORE DE RISCO GLOBAL - ERG

SIMAO, AF et al . I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 101, n. 

6, supl. 2, p. 1-63, Dec. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2013004500001&lng=en&nrm=iso>. access on 10 May 2019. http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S012.



ESCORE DE RISCO GLOBAL - ERG

SIMAO, AF et al . I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 101, n. 

6, supl. 2, p. 1-63, Dec. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2013004500001&lng=en&nrm=iso>. access on 10 May 2019. http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S012.



ESCORE DE RISCO GLOBAL - ERG

SIMAO, AF et al . I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 101, n. 

6, supl. 2, p. 1-63, Dec. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2013004500001&lng=en&nrm=iso>. access on 10 May 2019. http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S012.



ESCORE DE RISCO GLOBAL - ERG

SIMAO, AF et al . I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo , v. 101, n. 

6, supl. 2, p. 1-63, Dec. 2013 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2013004500001&lng=en&nrm=iso>. access on 10 May 2019. http://dx.doi.org/10.5935/abc.2013S012.



CALCULADORA DE RISCO CARDIOVASCULAR

ATUALIZAÇÃO DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE - 2017 & 
DIRETRIZ BRASILEIRA DE PREVENÇÃO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR EM PACIENTE COM DIABETES - 2017

http://departamentos.cardiol.br/sbc-da/2015/CALCULADORAER2017/index.html

http://departamentos.cardiol.br/sbc-da/2015/CALCULADORAER2017/index.html


LEVE MODERADA GRAVE

LIMITAÇÃO FUNCIONAL

CRÍTICA

TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS

≥ 600 m ≥ 450 < 600 m ≥ 300 < 450 m < 300 m

Dantas, J. . Patologia cardiovascular relacionada ao trabalho. In: René Mendes. (Org.). 

Patologia do trabalho. 3a. ed. Rio de janeiro: Atheneu, 2013.



LEVE MODERADA GRAVE

LIMITAÇÃO FUNCIONAL

CRÍTICA

TESTE ERGOMÉTRICO OU ERGOESPIROMETRIA

V02 máx. > 5 METs 

(> 17,5 ml/kg/min.)

Isquemia e/ou 

V02 máx. ≤ 5 METs

(≤ 17,5 ml/kg/min.)

V02 máx. 

< 10 ml/kg/min. 

Dantas, J. . Patologia cardiovascular relacionada ao trabalho. In: René Mendes. (Org.). 

Patologia do trabalho. 3a. ed. Rio de janeiro: Atheneu, 2013.



CONDUTAS ADMINISTRATIVAS

NA DOENÇA CARDIOVASCULAR 



HAS x ATIVIDADES CRÍTICAS

Hipertensão arterial, estágio 2 (PAS entre 160 e 179 ou PAD

entre 100 e 109 mmHg) associada a ≥ 3 fatores de risco,

LOA, SM ou DM ou risco cardiovascular alto, representa

inaptidão temporária para atividades críticas (Ex.: espaço

confinado; trabalho em altura, temperaturas extremas;

mergulho; trabalho com atividade física vigorosa ...).

Dantas, J. . Patologia cardiovascular relacionada ao trabalho. In: René Mendes. 

(Org.). Patologia do trabalho. 3a. ed. Rio de janeiro: Atheneu, 2013.



INAPTIDÃO TEMPORÁRIA NA HAS

Hipertensão arterial, estágio 3 (PAS ≥ 180 ou PAD ≥

110 mmHg), urgências e emergências hipertensivas

devem ser tratadas imediatamente e são condições

incapacitantes temporárias para o trabalho.

Dantas, J. . Patologia cardiovascular relacionada ao trabalho. In: René Mendes. 

(Org.). Patologia do trabalho. 3a. ed. Rio de janeiro: Atheneu, 2013.



INAPTIDÃO PARA A MAIORIA DAS FUNÇÕES 

ENCAMINHAMENTO À PERÍCIA DO INSS

A cardiopatia hipertensiva grave caracteriza-se pela

presença de HVE (massa VE > 163 g/m2 em homens e

121 g/m2 em mulheres) que não regride com o tratamento,

disfunção sistólica VE (FEVE < 40%), arritmias

complexas relacionadas à hipertensão arterial e

cardiopatia isquêmica grave associada.

DUTRA, Oscar P.. II Diretriz brasileira de cardiopatia grave. Arq. Bras. Cardiol.,

São Paulo , v. 87, n. 2, p. 223-232, Aug. 2006.



INAPTIDÃO DE DURAÇÃO INDEFINIDA E 

ENCAMINHAMENTO À PERÍCIA DO INSS

Condições clínicas associadas à hipertensão arterial:

• Doença cerebrovascular (AVE isquêmico, hemorragia cerebral, AIT)

• DAC (angina, IAM), Insuficiência cardíaca 

• Doença arterial periférica dos membros inferiores sintomática

• Doença renal crônica estágio 4 (RFG-e < 30 ml/min/1,73m2)  ou 

albuminúria > 300 mg/24 h

• Retinopatia avançada: hemorragias, exsudatos, papiledema



Dantas, J. . Patologia cardiovascular relacionada ao trabalho. In: René Mendes. 

(Org.). Patologia do trabalho. 3a. ed. Rio de janeiro: Atheneu, 2013.

INAPTIDÃO PARA A MAIORIA DAS FUNÇÕES 

ENCAMINHAMENTO À PERÍCIA DO INSS

O trabalhador classificado no grau de risco muito alto,

associado aos parâmetros seguintes, indica inaptidão

para a maioria das funções.

 FEVE: 25 - 35%

 VO2 máximo < V02 máx. ≤ 17,5 ml/kg/min. (5 METs)

 Teste de caminhada de seis minutos: 300 – 450 m

 Classe funcional III (NYHA)



Dantas, J. . Patologia cardiovascular relacionada ao trabalho. In: René Mendes. 

(Org.). Patologia do trabalho. 3a. ed. Rio de janeiro: Atheneu, 2013.

INAPTIDÃO PARA TODAS AS FUNÇÕES 

ENCAMINHAMENTO À PERÍCIA DO INSS

O trabalhador classificado no grau de risco muito alto,

associado aos parâmetros seguintes, está inapto para

todas as funções.

 FEVE < 25%

 VO2 máximo < 10 mL/kg/min

 Teste de caminhada de seis minutos < 300 m;

 Classe funcional III/IV (NYHA) persistente.
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