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Conflitos de Interesse



“Como me lembro dos dias de solstício

Por inúmeros invernos há muito concluídos!

Cada um irreproduzível, único,

E cada um incontáveis vezes repetido”

(Escritor e poeta russo: Boris Pasternak (1890-1960).

Nobel de Literatura em 1958.



Major heart attacks are more 

deadly during colder months

June 5, 2018, British Heart 

Foundation

Heart attacks are more likely to kill you 

in the winter than in the summer, 

according to new research presented 

at the British Cardiovascular Society 

Conference in Manchester.



A noção de causalidade é universal, e foi primeiramente 

proposta por Platão em seu diálogo Timeu e em 

algumas passagens de “A República”, e posteriormente 

categorizada por Aristóteles. 

Se um fenômeno decorre do outro,este é denominado 

causa daquele (Princípio da Causalidade). 

A medicina que emergiu no século XIX foi totalmente 

dentro do princípio de causalidade. Era da microbiologia 

(toda doença tem uma causa).



POSTULADOS DE HENLE-KOCH 

(1882)
➢ Um único agente – (causa necessária e suficiente) 

MODELO UNICAUSAL.

1. O agente tem que ocorrer em todos os casos da 

doença em questão e sob circunstâncias que podem 

dar uma explicação satisfatória para as alterações 

patológicas no hospedeiro. 

2. Não ocorre em outras doenças como agente 

fortuito ou não patogênico. 

3. Após ter sido isolado do organismo e crescido em 

meio de cultura, ele é capaz de induzir a doença 

novamente. 

(Adaptado de Kelsey et al. 1996). 



Já nas primeiras décadas do século XX, 

verificava-se que esta teoria não se 

adequava à compreensão da maioria das 

doenças infecciosas e não-infecciosas.

Incorpora-se à epidemiologia a concepção 

multicausal da determinação do processo 

saúde-doença. Esta compreensão 

pressupõe o conhecimento de fator de 

risco.



Epidemiologia clínica

há 3 formas de causalidade:

➢ Causa necessária e suficiente: 

Ex.: Trissomia do cromossomo 21 => 

Síndrome de Down.

➢ Causa necessária, mas não suficiente: 

Ex.: Tuberculose.

➢ Fator de Risco: É um fator cuja 

presença aumenta a CHANCE de algo 

correr.



Estudo de Framingham

É um estudo de coorte a longo prazo 

sobre o sistema cardiovascular a 

decorrer desde 1948 nos habitantes 

da cidade norte-americana 

de Framingham.

O estudo é um projeto do National

Heart, Lung, and Blood Institute em 

colaboração com a Universidade de 

Boston.

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudo_de_coorte&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_cardiovascular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Framingham
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Heart,_Lung,_and_Blood_Institute
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Boston


ANTÁRTICA 
(Etimologia doTopônimo,Cenário, 

Fisiologia do Frio e História)



Topônimo Antártica

➢Tem sua origem 

no latim tardio antarctĭcus.

➢Deriva do grego antigo ανταρκτικός, que 

significa, literalmente, "oposto ao Ártico" 

(antiártico).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico


➢Convencionalmente adotou-se a 

forma Antártida, tanto em Portugal 

como no Brasil, mesmo que 

contraditória quanto à origem 

etimológica do topônimo. Uma 

explicação possível seria a analogia 

com a mítica Atlântida.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntida


➢No Brasil, a forma convencional 

era Antártida até meados da década de 

1970,quando a forma Antártica passou 

a ganhar força após ser usada em 

obras acadêmicas sobre o continente.

➢Na língua italiana, por sua vez, existe 

apenas o registro de Antartide, também 

cunhada sobre o modelo 

de Atlantide (Atlântida).

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana


Antártica (14 a 32 milhões de Km2) 
(O último continente descoberto pelo homem)



Antártica

(É o continente mais frio do mundo)
Constitui  quase  10%

da área continental da 
Terra.

98% está coberta de 
gelo.  Esse   gelo 
representa 90% de toda  
a água doce do planeta.

Temperaturas médias 
anuais variam de 0º a       
- 65º C.

- 89,2ºC   a   menor 
temperatura já registrada 
na Terra  (em  uma estação 
da ex-URSS).

Veloc. média do vento: 69 a 
192 Km/h.



Aventura

Do latim “ad venture”, significa 

literalmente o que vem pela frente. 

Ser colocado em situações de grande 

risco pelo enfretamento do desconhecido.

Tais aventuras devem ser sempre 

lembradas pelas gerações futuras.



Gregos: 

Aristóteles (foto) e 

Ptolomeu 

(Séc. 4 a.c.)

Suposição da terra 

“oposta”.

Crença na 

existência da terra 

Australis.



➢ Como não há povos nativos da 

Antártica, a história da Antártica é a 

história da sua exploração. É muito 

provável que os primeiros a visitá-la 

tenham sido os povos vizinhos ao 

continente: os povos Aush, da terra do 

fogo. 

➢Falam sobre o “País do Gelo” e que um 

chefe Maori da Nova Zelândia teria 

atingido a região em 650 d.c. no entanto, 

esses povos não deixaram vestígios de 

sua presença.



Fernão de Magalhães 

(1519 - 1522). 

Português.

Organizou a primeira viagem 

de circum-navegação ao 

globo de 1519 até 1522.

Descoberta de um estreito sul 

da América do Sul. 

Os mapas da época 

passaram a estampar uma 

área entre o sul do estreito de 

Magalhães até o pólo como 

Terra Australis incógnita

(terra desconhecida do sul).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Circum-navega%C3%A7%C3%A3o


James Cook 

(1770-1775). Inglês.

Viagem ao redor do 

mundo. Primeiro com 

propósito científico 

cruzou o Círculo Polar 

Antártico três vezes. 

Viagem de 3 anos.  Ele 

navegou ao largo das 

placas de gelo, porém sem 

observar devido a névoa o 

continente legendário. 

Voltou a Inglaterra 

convencido que a terra 

desconhecida não existia.



Palmer (1818)

Americano caçador de 

focas chegou a Ilha  

Deception.

É considerado o primeiro 

explorador das Ilhas 

Shetland do Sul (onde fica 

hoje a Estação Brasileira 

Comandante Ferraz) e 

partes da Península 

Antártica.



James Ross

(1839 – 1843)

Britânico que 

alcançou o 

Continente Antártico 

em uma área 

conhecida como 

Cabo Andare. Ele 

continuou a rumar 

em direção ao sul, 

porém parou de 

frente uma imensa 

barreira  de gelo 

mais tarde batizada 

como Plataforma de 

Gelo Ross (Ross Ice 

Shelf).



Adrien de Gerlache

(1897 – 1899)

Biólogo belga que acompanhado 

pelo então jovem  norueguês 

Roald AMUNDSEN (que se 

tornaria um dos mais conhecidos 

exploradores do Continente 

Antártico).

Gerlache mapeou a porção oeste 

da Península Antártica (que hoje 

possui um estreito com o seu 

nome) foram forçados a invernar 

na  Antártica pois sua 

embarcação ficou pressa no gelo.

Gerlache passou 8 dias no RJ e 

pela primeira vez, no dia 

29/10/1898, hasteou quando na 

Antártica, a bandeira brasileira.



Bruce

(1902 – 1904)

Escocês que  na Ilha 

Laurie, instalou uma 

estação meteorológica e 

magnética chamada de 

Osmond House. Este se 

tornou o primeiro 

estabelecimento 

permanente na Antártica.

Abandonou os seus 

estudos em Medicina.



Competição entre nações

(1911 – 1912)
▪AMUNDSEN: norueguês. 

1º pessoa a colocar os 

pés no local mais 

meridional da terra (Polo 

Sul Geográfico). 

▪SCOTT: britânico.

(16 homens; 13 trenós; 10 

póneis siberianos e 233 

cachorros). Morreram.



Restava ainda outra façanha: atravessar o 

continente de costa a costa

Shackleton

(1914 – 1915): o seu 

navio Endurance ficou 

preso no Mar de 

Weddell e naufragou. 

Ele e sua equipe 

tiveram tempo de 

abandonar o navio 

mas, tiveram que ficar 

alguns meses em um 

grande iceberg.



# 1920’s: Era dos aeroplanos.

# 1940’s: Fase de expansão – Guerra Fria.

# 1957 – 1958: Ano Geofísico Internacional: 

Apenas pesquisa científica e apoio cooperativo 

entre nações. Tinha 50 estações científicas de 

27 países com cientistas de 67 nações.

# 1958: O jornalista e médico Durval Rosa 

Borges foi o 1º médico brasileiro a viajar para 

a Antártica (a bordo de um navio argentino).

# 1959 (01/12/1959): Tratado Antártico: 

Assinado 12 nações. Passou a vigorar 

oficialmente 23/06/1961. 



# 1972 (07/09/1972): É criado o IBEA (Instituto 

Brasileiro de Estudos Antárticos).

# 1979 (28/11/1979): DC-10 da Air New Zealand em 

viagem turística choca-se com o Monte Érebo, na Ilha 

de Ross, matando todas as 257 pessoas a bordo.

# 1983 (12/09/1983): O Brasil é aceito como membro 

consultivo do Tratado Antártico. O Brasil foi o 19º país a 

assinar.

# 1984 (06/02/1984): É inaugurado a estação brasileira:  

Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF).

# 1986 : Primeira INVERNAÇÃO brasileira.

# 1991: Protocolo de Madri: Proibi até 2041 qualquer 

atividade que não seja a pesquisa científica e a 

preservação ambiental na Antártica.



PROANTAR (1982)

O Programa 

Antártico Brasileiro é 

um programa do 

governo brasileiro 

gestionado pela 

Comissão 

Interministerial para os 

Recursos do           

Mar 

(CIRM).



(1984 - 1ª expedição brasileira)

O navio-polar dinamarquês "Thala Dan” foi 

renomeado "Navio de Apoio Oceanográfico 

(NApOc) Barão de Teffé".

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca


EACF (06/02/1984): 12 homens, 

permaneceram 32 de dias.

(Base científica situada na Baía do Almirantado, na Ilha do Rei George)



Triagem e Seleção
# Voluntários.

# Avaliação médica.

# Avaliação psicológica.

# Treinamento especial:

dinâmica de grupo,

treinamento de atividades atípicas a sua 

profissão (combate a incêndio, 

manutenção e operação de equipamentos 

especiais, primeiros socorros, etc).

#Treinamento pré-antártico (CADIM).



EACF (1986 – 1ª invernação)



EACF



25/02/2012 incêndio 

na Estação Antártica Comandante Ferraz



Reconstrução da Estação 

Comandante Ferraz.

Previsão de conclusão: 2020.



Fisiologia do Frio
3   tipos   receptores sensitivos 
(frio, calor, algirreceptores).

Algirreceptores (são 
estimulados em graus 
extremos de temperatura).

Frio =>  liberação    de 
noradren.=> vasoconst.=> > 
RVP=> > PA.

< 15ºC   em   indivíduos    não 
aclimatizados : > o cortisol, os 
hormônios  tireoideanos e   a 
adrenalina plasmática.

Face / frio=> vago => < FC.

Face / frio=> simpático=> > PA 
=> ativivação reflexa 
barorreceptores  => < FC.



Ilustração das três formas de transmissão de calor:

CONDUÇÃO Térmica:

A energia calorífica é 

transmitida por meio de 

corpos sólidos que 

aquecem, seja pelo calor 

do fogo, ou pelo contato 

com outro mais quente. 

CONVECÇÃO Térmica: 

Esse tipo de transmissão 

de calor ocorre em 

substâncias que estejam 

no estado líquido ou 

gasoso. 



Temperatura corpórea

(N.: 36,4°C a 37,5°C)

*Hipotermia: <35°C
▪ Hipotermia Leve: 32°C a 35°C

▪ Hipotermia Moderada: 28°C a 32°C

▪ Hipotermia Grave: < 28°C

▪ Hipotermia Profunda: < 24°C



Lesões causadas pelo frio

Úlcera pelo frio (eritema 
pernio – eritrocianose –
greladura eritematosa –
geladura).

Síndrome de imersão 
(“Pés  de  imersão” –
“Pés de trincheira” –
“Pés sulcado”).

Enregelamento  dos 
membros (Frostbite).



Hipotermia
A  hipotermia acidental   grave
(temperatura corpórea < 28 ºC)
associa-se  a   uma significante 
redução do fluxo de sangue e o 
consumo de O2 cerebral, redução 
do DC e da PA.  A  vítima  pode   
parecer, clinicamente  morta,  
devido  à depressão    das      
funções cerebrais   e    CVs,   
havendo possibilidade,  ainda     
que remota, de recuperação total 
sem  seqüelas   neurológicas 
importantes.  Pode   haver 
dificuldade  na detecção dos 
pulsos   e   dos  movimentos 
respiratórios,  mas   os 
procedimentos  de suporte de   
vida   não   devem ser retardados  
com   base   na apresentação  
clínica.





Projeto: “Reações do organismo              

humano ao frio Antártico”.
Autores: Mauro Alves e  

Arnoldi Ramos Caiado Filho.

Instituição: Marinha do Brasil / Estação 

Antártica Comandante Ferraz.

Instituição financiadora: CNPQ.

Relatório final aprovado em 04/04/1989 

(Brasília).

➢ Foi o PRIMEIRO ESTUDO MÉDICO BRASILEIRO 

realizado na Antártica durante o seu inverno .

(1986).



RACIONAL

Aumento da incidência 

de  IAM  durante  o 

inverno.

O  Frio como  fator  de  

risco para eventos CVs ?



Objetivos
Primário: Avaliar as variações 
hemodinâmicas encontradas 
entre   os   indivíduos   não 
aclimatizados (1ª semana) e 
os  já  aclimatizados  (última 
semana  de  permanência), 
submetidos ao frio Antártico.

Secundários : 

1. Estimar a influência do frio nas 
variáveis  laboratoriais destes 
indivíduos;

2. Elaborar condutas preventivas 
ao frio;

3. Tentar determinar  se a 
variável frio pode ser 
considerado um fator de risco 
cardiovascular.



Material e Método
População

Critérios de 
inclusão

Formulário de 
consentimento 
informado        
(CNPq / IPBMB)

Critérios de 
exclusão

Desenho do estudo:
Coorte prospectiva de 
amostra selecionada. 

Seguimento: março  a 
outubro de 1986.



➢ 11 militares brasileiros e 4 pesquisadores civis.

➢ 5  militares participaram da pesquisa.

➢ Comunicação era feita através de Rádio em 

frequência HF, com típicas interferências 

eletromagnéticas. 



Fuzileiros Navais da Marinha do 

Brasil e a 1ª Invernada Antártica 

Brasileira (19/03/1986)



Análise Estatística

Na    comparação   de 
proporções (variáveis 
categóricas) foi utilizado   
o teste de Qui-quadrado.

Na     comparação   de 
médias entre dois grupos 
independentes foi utilizado 
o teste de  Student e/ou o 
teste de  Mann-Whitney.

O critério de determinação 
de  significância aplicado 
foi o  nível de  5% ou  seja, 
se  o valor de p do teste for 
menor  ou   igual  a   0,05, 
então  existiu significância 
estatística.



Variáveis estudadas

Freqüência cardíaca (bpm);

Pressão  arterial  sistêmica 
(mmHg);

Eletrocardiografia convencional 
(ECG);

Eletrocardiografia contínua pelo 
sistema Holter;

Peso corpóreo (em Kg);

Altura (em metros);

Índice de massa corpórea (IMC). 

História familiar de doença 
cardiovascular;

História familiar de diabetes 
melito

História de tabagismo;

História de etilismo;

Colesterol sangüíneo (mg/dl);

Lipídeos totais (mg/dl);



Variáveis (continuação)
Triglicerídeos (mg/dl);

Cortisol plasmático 
(mg/ml);

Triiodotironina (T3) 
plasmático total (ng/dl);

Tetraiodotironina (T4) 
(tiroxina) sanguínea total 
(ug/dl);

Temperatura corpórea 
(em ºC);

Temperatura ambiente 
(em ºC e em ºF);

Pressão atmosférica 
(ATM) (em mb) e

Velocidade dos ventos 
(em Km/hora).



Resultados



Freqüência cardíaca dentro e fora da 

estação (1º semana), em b.p.m.

Temperatura

Voluntários

20º C 0º C

A 80 64

B 90 72

C 75 68

D 64 60

E 72 64

Média (X) 76,20 65,60

Desvio Padrão (s) 9,65 4,56

Intervalo de confiança (I.C.)

Z=1,96

67,75 – 84,65 61,60 – 69,60



Freqüência cardíaca dentro e fora da 

estação (última semana), em b.p.m.
Temperatura

Voluntários

20ºC - 4º C

A 76 72

B 90 76

C 76 72

D 64 64

E 78 72

Média (X) 76,80 71,20

Desvio Padrão (s) 9,23 4,38

Intervalo de confiança

(I.C.) Z=1,96

68,72 – 84,88 67,36 – 75,04



Pressão arterial dentro e após 30 minutos de permanência 

fora da estação (1ª semana) em mmHg.

Temperatura

Voluntários

20º C 0º C

A 110/70 110/80

B 120/80 125/86

C 120/70 120/74

D 110/70 113/80

E 100/70 100/78

Média (X) 112/72 114/80

Desvio Padrão (s) 8,37/4,47 9,61/4,34

Intervalo de confiança (I.C.)

Z= 1,96

104,67 – 119,33/ 68,08 -

75,92

105,19 – 122,01/75,80 –

83,40



Pressão arterial em mmHg, dentro e após 30 

minutos de permanência fora da EACF, na última 

semana de permanência.

Temperatura

Voluntários

20º C - 4º C

A 110/80 110/84

B 120/88 125/90

C 120/70 120/80

D 110/76 115/80

E 100/70 105/78

Média (X) 112/77 115/82

Desvio Padrão (s) 8,37/7,56 7,91/4,77

Intervalo de confiança

(I.C.) z=1,96

104,67 – 119,33/ 

70,18 – 83,42

108,08 – 121,92/ 

78,23 – 86,57



Níveis ponderais em Kg, registrados (em março e 

em outubro do inverno antártico).

Mês

Voluntários

Março Outubro

K 82 70,2

L 82,3 78,7

M 92 87,4

N 79 79

O 65 66

P 83 79,7

Q 76 82,6

R 84,7 75

Média (X) 80,50 77,33

Desvio Padrão (s) 7,78 6,80

Intervalo de confiança (I.C.) Z=1,96 75,11 – 85,89 72,63 – 82,03



Níveis dos lipídeos totais, em mg/dl, encontrados 

durante a 1ª e a última semana de permanência.

Semana

Voluntários

Primeira Última

A 833 666

B 944 1.000

C 933 1.150

D 933 666

E 592 703

Média (X) 847 837

Desvio Padrão (s) 149,52 224,15

Intervalo de confiança (I.C.) Z=

1,96

716,17 – 977,83 640,86 – 1.033,14



Níveis plasmáticos do colesterol, na 1ª e na última 

semana de permanência, em mg/dl.

Semana

Voluntários

Primeira Última

A 219 190

B 237 195

C 238 204

D 217 189

E 207 194

Média (X) 223,60 194,40

Desvio Padrão (s) 13,48 5,94

Intervalo de confiança

(I.C.)

211,80 – 235,40 189,21 – 199,59



Níveis plasmáticos dos triglicerídeos,  durante  a  1ª 

e  a  última  semana, em  mg/dl.

Semana

Voluntários

Primeira Última

A 110 102

B 225 180

C 100 331

D 80 122

E 60 80

Média (X) 115 163

Desvio Padrão (s) 64,42 101

Intervalo de confiança

(I.C.)
58,63 – 171,37 74,62 – 251,38



HOLTER

➢Nenhuma isquemia miocárdica 

silenciosa foi detectada em 

qualquer das etapas.

➢Todos os voluntários 

permaneceram em ritmo sinusal.

➢Nenhum distúrbio da condução 

cardíaca foi registrado.



HOLTER (continuação)

➢Ocorreram algumas extra-sístoles

ventriculares e supraventriculares 

assintomáticas, tanto no início  quanto 

no meio (início do mês de maio) e ao 

final da permanência, sendo 

quantitativamente mais frequentes na 

primeira e na última semana de 

permanência no continente gelado. 



Medidas Preventivas 
1. Controle do frio:

Condução – convecção: Diminui-se com o uso de roupas 
pesadas, escuras e isolantes, as quais impedem o 
contato da superfície do corpo com o ar, o que vai formar 
um colchão isolante de ar aquecido;

Umidade: Deve ser evitada em trabalhos de frio intenso. 
Obtém-se esta forma de proteção através de roupas 
adequadas e calçados com meias de lã.

2. Medidas relacionadas ao indivíduo:

Educação sanitária: Esclarecer o indivíduo quanto a 
forma de se proteger. Evitar o abuso de fumo e do álcool;

Limitação do tempo de exposição: Pausas, 
principalmente quando em trabalhos pesados e 
prolongados;

Exame médico: Rejeição de portadores de doenças 
coronarianas, vasculares periféricas e de alergia ao frio.



Conclusão:

Dentro das limitações  de um estudo desta natureza,  
os dados  sugerem  que o  frio não pode, isoladamente, 
ser supervalorizado no que concerne por exemplo, 
quanto a sua  influência  na  gênese  da  isquemia  
miocárdica em indivíduos saudáveis,   a despeito da 
sua maior incidência na população geral durante o 
inverno;  Porém  uma  rigorosa avaliação 
cardiovascular deve ser feita em todos os indivíduos  
não aclimatizados ao  frio  que  venham  a  trabalhar  
na  ambiência  de  frio intenso principalmente naqueles 
que já possuem algum fator de risco CV conhecido.



“O Dr. Caiado, cirurgião 

cardiovascular, falecido em 2014, 

também conduziu um projeto de 

pesquisa na área de cardiologia. 

Nas folgas, sua presença era 

fundamental, pois tirava, no violão, 

qualquer música solicitada”.

(José Henrique Salvio ELKFURY) 



“Para um médico, principalmente cirurgião, uma

comissão na Antártica pode representar uma

dificuldade, pois passará um longo período sem operar,

mas poderá haver um único momento, ao longo de um

ano inteiro, em que seus conhecimentos sejam

necessários e, se não estiver lá, pode-se perder uma

vida. Foi o que aconteceu em 13 de julho, durante uma

caminhada na elevação que fica atrás da Estação, para

recolocar na posição uma das cruzes lá existentes, pois

havia tombado. O Marcelo teve uma queda, com fratura

na base do crânio. Trazido para a Enfermaria, a atuação

do Primeiro-Tenente Médico Arnoldi Ramos Caiado

Filho foi fundamental para a sobrevivência do Marcelo,

até sua evacuação para Punta Arenas, conforme

previsto para situações de emergência”.



“...Que a arte nos aponte uma resposta mesmo que ela não saiba

e que ninguém a tente complicar porque é preciso simplicidade pra 

fazê-la florescer,

porque metade de mim é platéia e a outra metade é a canção...”

(Ferreira Gullar)

http://www.powerpoints.org/


Obrigado


