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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Insuficiência Cardíaca 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é a via final comum da maioria das doenças 

que acometem o coração. É uma síndrome clínica complexa que se manifesta 

com disfunção do músculo cardíaco, hipertrofia ventricular e alterações 

hemodinâmicas causadas pela interação de fatores circulatórios, neuro-hormonais 

e metabólicos. Visando a aumentar a força contrátil do miocárdio e a preservar a 

função cardíaca e a perda de células miocárdicas, mecanismos hemodinâmicos e 

neuro-humorais são ativados (Kenchaiah, 2002). 

 

1.2  Insuficiência Cardíaca e Arritimias 

 

A IC congestiva continua a ser uma das principais causas de mortalidade e 

morbidade no mundo inteiro. Em aproximadamente 50% destes doentes, o modo 

de morte é súbita. A taquicardia ventricular e fibrilação representam a maioria das 

arritmias; os mecanismos responsáveis são heterogêneos e complexos (Ebinger, 

2004). Em alguns casos específicos, essas arritmias são causadas por alterações 

de canais iônicos cardíacos, tais como sódio, cálcio, potássio e canais, que 

transportam correntes iónicas e são determinantes fundamentais da excitabilidade 

cardíaca. Anormalidades desses canais iônicos são atribuídas a mutações em 

genes que codificam as proteínas de canal e causam função alterada de canais, 

que podem predispor ao aparecimento de arritmias (Ji, 2004). Além disso, os 

mecanismos compensatórios podem se tornar nocivos e potencialmente 

arritmogênios através de uma variedade de mecanismos. 

Em relação à fibrilação atrial (FA), o estudo SOLVD nos mostrou que, em 

indivíduos em classe funcional II-III de ICC, cerca de 10% já a apresentaram ou a 

apresentam atualmente (Francis, 1990). Por outro lado, outro estudo do grupo 

CONSENSUS, com pacientes com ICC em classe funcional IV, relata um 

percentual de prevalência de fibrilação atrial aproximadamente de 50%, indicando 
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que a gravidade da IC se associa com maior risco de arritmias cardíacas, 

particularmente FA (CONSENSUS Group, 1987). Um fato que deve ser lembrado 

é que, devido ao avanço no tratamento farmacológico e não farmacológico, com 

consequente aumento da sobrevida, cresce o número de pessoas com ICC, e o 

percentual daqueles afetados em algum momento pela FA tende a crescer 

concomitantemente. 

Devido ao alto risco de morte súbita associado à insuficiência cardíaca, em 

determinados grupos de pacientes, especialmente naqueles com disfunção 

sistólica grave (fração de ejeção > 35%), há indicação de implante de cardio-

desfibrilador implantável (CDI) (Bocchi EA, 2012). Além de essencial para o 

manejo de eventos arrítmicos súbitos e graves, o CDI também é pode auxiliar na 

quantificação e avaliação de arritmias, já que a maioria dos equipamentos 

modernos é capaz de registrar e memorizar eventos arrítmicos. 

 

1.3. Mecanismo das arritmias cardíacas na IC 

 

Automatismo 

Existem duas maneiras pelas quais um estímulo elétrico pode ser 

espontaneamente iniciado: (1) automatismo de fase 4 ou (2) atividade deflagrada 

Automatismo é a capacidade de uma célula de se despolarizar espontaneamente, 

atingir o potencial limiar e iniciar um potencial de ação. O automatismo não é, em 

condições normais, uma propriedade das fibras miocárdicas comuns. No entanto, 

tem sido demonstrado que, se o potencial de repouso dessas células for reduzido 

ou se o coração estiver doente automatismo anormal pode ocorrer. A segunda 

maneira pela qual estímulos elétricos podem ser iniciados em células cardíacas é 

através de atividade deflagrada por pós-potenciais. Define-se atividade deflagrada 

(triggered activity) como sendo aquela na qual um potencial de ação não-

espontâneo é gerado por pós-potenciais que atingiram o potencial limiar, sendo 

causado pelo potencial de ação prévio. Uma fibra passível de desenvolver 

atividade deflagrada mantém-se em repouso até ser estimulada por um potencial 

de ação produzido no local, ou por um proveniente de outro local, que se prolonga 



5 
 

até atingir a fibra. Os pós-potenciais podem ocorrer antes ou após a completa 

repolarização de fibra. Consideram-se pós-potenciais precoces as 

despolarizações secundárias, que ocorrem antes do término da repolarização. Os 

chamados pós-potenciais tardios (PPT) são despolarizações secundárias que 

ocorrem após o completo término da repolarização. A diferença fundamental entre 

um foco automático (ou seja, que apresenta despolarização espontânea de fase 4) 

e um foco com atividade deflagrada é que o primeiro é auto-sustentado e auto-

induzido e o segundo é auto-sustentado, mas não é auto-induzido, pois depende 

do batimento anterior, e é geralmente precedido por hiperpolarização. 

 

Mecanismo de reentrada 

As arritmias cardíacas também podem ser produzidas por uma ativação 

recirculante, iniciada por um estímulo prévio (mecanismo de reentrada). Este 

mecanismo foi proposto no inicio do século XX quando se demonstrou atividade 

elétrica rítmica sustentada em modelos experimentais de ventrículo de tartarugas. 

O mecanismo de reentrada é um dos principais mecanismos arritmogênicos, 

particularmente em pacientes com IC. Várias propriedades normais e anormais do 

coração podem produzir arritmias através desse mecanismo, todas 

frequentemente encontrados em pacientes com cardiomiopatias e sequelas de 

cardiopatia isquêmica. Existem basicamente quatro pré-requisitos para haver 

reentrada: 

 

a. Disponibilidade de um circuito.  

b. Bloqueio unidirecional. 

c. Condução lenta.  

d. Estímulo desencadeante. 
 

 

  A extensão de um circuito anatômico é fixada e determinada pelo tamanho 

do obstáculo ao redor do qual o impulso progride. Nesta região, o comprimento de 

onda da despolarização reentrante é significativamente menor do que o circuito 

completo, permitindo que parte dele seja repolarizado total ou parcialmente, 
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existindo, portanto, uma abertura excitável no circuito. Nos sítios onde as fibras de 

Purkinje se ramificam, entrando em contato com o músculo ventricular, podem se 

formar alças anatômicas, compostas pelo tecido especializado e células 

musculares comuns. Se houver condução lenta e bloqueio unidirecional neste 

circuito (geralmente originado por processos patológicos), ocorrerá o fenômeno de 

reentrada. Na Figura, mostra-se o mecanismo gerador composto por ramos das 

fibras de Purkinje e músculo ventricular, observa-se bloqueio unidirecional, na 

área próxima à origem do ramo B; a excitação não pode ultrapassá-la no sentido 

anterógrado, tendo a capacidade de fazê-lo, retrogradamente. O impulso 

proveniente da fibra de Purkinje principal, ao atingir esta área, bloqueia no início 

do ramo B, passando normalmente pelo ramo A, chegando até o músculo 

ventricular. Deste local, invade o ramo B, por via retrógrada; ao encontrar a zona 

de bloqueio, consegue excitá-la, porém de forma bastante lenta. Este impulso, ao 

atingir novamente a fibra principal, já a encontra recuperada, podendo ser outra 

vez excitada, completando-se o circuito. Desta região a corrente elétrica é capaz 

de invadir toda a musculatura ventricular, originando um batimento prematuro. Da 

fibra de Purkinje, existe a possibilidade de ser reexcitado o ramo A, iniciando 

novamente o circuito; se a passagem do impulso se perpetua nesta alça, gerará 

uma série de batimentos ectópicos consecutivos, configurando um episódio de 

taquicardia ventricular.  

 

Em áreas com infarto do miocárdio, as propriedades eletrofisiológicas das 

fibras de Purkinje sobreviventes encontram-se profundamente alteradas: a 

duração do potencial de ação e o período refratário tornam-se muito prolongados, 

sendo maiores na região apical, em relação à base do coração. Batimentos 

prematuros que se desenvolveram fora do local do infarto, ao penetrarem nesta 

área encontrarão células ainda não totalmente recuperadas e a velocidade de 

condução sofrerá uma queda importante. Como a duração do potencial de ação 

de fibras adjacentes não é homogêneo, o impulso pode progredir em alguns locais, 

sendo bloqueado em outros. Se a condução for suficientemente lenta, ocorrerá 

retorno do estímulo despolarizante através da região anteriormente bloqueada, 
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progredindo, em seguida, para toda a musculatura ventricular. Este circuito tem a 

capacidade de se perpetuar, resultando em taquicardia ventricular (Gizzi, 1997). 

 

 

 
Figura 2. Mecanismo de Reentrada 

 

A taquicardia ventricular é a causa mais frequente de morte súbita em pacientes 

com IC. O papel de moduladores ambientais que possam participar como “gatilho” 

deste processo fisiopatológico tem sido foco de pesquisa há muitos anos. Em 

particular, componentes da dieta que possam estar relacionados com o 

desencadeamento de arritmias devem ser analisados de forma detalhada, do 

ponto de vista metodológico e científico (Katan, 2005), considerando o grade 

impacto social. 

 

1.4. Cafeína 

 

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é uma purina que ocorre naturalmente nos 

grãos de café (figura 1). Em níveis de ingestão associados ao consumo de café, a 

cafeína parece exercer seus efeitos biológicos através do antagonismo dos 

subtipos A1 e A2 do receptor de adenosina. A adenosina é um neuromodulador 

endógeno com efeitos inibitórios na maior parte, e antagonismo de adenosina pela 

cafeína resulta em efeitos que geralmente são estimulantes. Alguns efeitos 
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fisiológicos associados com a administração de cafeína incluem estimulação do 

sistema nervoso central, elevação aguda da pressão arterial, aumento da taxa 

metabólica e diurese. A cafeína é rápida e quase completamente absorvida no 

estômago e no intestino delgado, e distribuída a todos os tecidos, incluindo o 

cérebro (Higdon, 2006).                  

 

 

          Figura 1. Estrutura da cafeína 

 

As concentrações de cafeína em bebidas de café podem ser muito variáveis. 

Estudos de análise dos cafés brasileiros encontraram uma média de 0,55 mg/ml 

de cafeína no “café passado” e 0,24 mg/ml no chimarrão, bebida vastamente 

consumida no Rio Grande do Sul. Em estudo de base populacional realizado no 

Brasil observou-se uma média de consumo de aproximadamente 140 ml/dia, 

sendo este consumo ainda maior na região sul do país, com uma média de 160 

ml/dia de café passado, além do consumo do chimarrão, que alcança uma média 

de consumo de aproximadamente 1300ml/dia, demonstrando a presença desta 

substância no consumo diário dos brasileiros (Canela, 2009). 

  

1.5. Cafeína e o coração 

 

Há muito tempo, suspeita-se que exista uma associação entre ingestão de 

café e doença cardiovascular, em particular a doença coronariana. Os estudos 

existentes são inconsitentes, no entanto, alimentam o debate a respeito do risco 

do consumo de café (Grobbee, 1990). Em metanálises relizadas a respeito dessa 
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relação, sugeriu-se que o consumo de café determina risco aumentado para 

doença coronariana em estudos caso-controle; já em estudos de coorte 

prospectiva essa associação não foi observada (Cornelis, 2007 e Sofi, 2009).  

Além disso, outra relação que vem sendo explorada diz respeito à possível 

associação entre consumo de cafeína e arritmias cardíacas. Um estudo com 697 

médicos demonstrou que 80-90% recomendam redução do consumo de cafeína 

para pacientes com arritmia, taquicardia e palpitações, embora esse aparente 

“consenso” não apresente fundamento teórico (Hughes, 1988).  

Em sua maioria, os estudos com humanos que avaliam esta associação 

são coortes de pacientes saudáveis, analisando, em particular, a incidência de 

fibrilação atrial (FA). Nenhum destes estudos demonstrou de forma incontestável 

haver risco significativamente aumentado de FA em bebedores de café 

(Wilhelmsen, 2001; Frost, 2005; Mukamal 2009). Por exemplo, em análise 

realizada na coorte de Framingham, onde avalliou-se aproximadamente 4.500 

pacientes durante 4 anos de seguimento,não se observou relação entre consumo 

de cafeína e incidência de FA (Shen, 2010).  

Recentemente, uma revisão da literatura avaliando a relação entre 

consumo de cafeína e arritmias cardíacas sugeriu que o consumo moderado de 

cafeína não se associa a risco de arritmias; essa relação, de fato, só foi 

encontrada em padrões de consumo muito elevados, acima de 9 copos de café 

por dia. Em um dos estudos, intervenções que atingiram até 450 mg/dia de 

cafeína em pacientes pós-infarto foram testadas e não foi encontrado risco para 

arritmias (Pelchovitz, 2011).  

Em se tratando de doses moderadas, um trabalho em que cinquenta 

pacientes com arritmias graves (taquicardia ou fibrilação ventricular) e frequentes 

ingeriam 200 mg de cafeína e eram submetidos a esforço físico demonstrou não 

haver relação aparente consumo e desencadeamento de arritmias (Graboys, 

1989). Dois estudos epidemiológicos recentes, um com 33.638 mulheres e outro 

com 47.949 indivíduos, sugeriram não só que não havia relação direta entre 

cafeína e arritmias, mas que poderia haver relação inversa, embora esta segunda 

evidência não tenha tido significância estatística (Conen, 2010 e Frost, 2005). 
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Estudos experimentais podem auxiliar no entendimento mais aprofundado 

desta relação, particularmente com o uso de doses “suprafisiológicas” de cafeína. 

Um trabalho demonstrou que a cafeína em altas doses (12,5 mg/kg) diminui o 

limiar para fibrilação ventricular em cachorros (Bellet, 1972). Em outro, em que 

foram administrados até 5mg/kg de cafeína para cachorros, é apontado que a 

incidência e a gravidade das arritmias dependem da dose oferecida, sendo estas 

diretamente proporcionais (Metha, 1997). 

Até o presente momento, não foram realizados estudos específicos para 

avaliar o potencial risco arritmogênico do uso de café em doses moderadamente 

elevadas em pacientes com IC, que representam uma população em particular 

risco para o desenvolvimento de arritmias. Além disso, os estudos de intervenção 

são muito distintos no que diz respeito à metodologia aplicada e à dose de cafeína 

administrada. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

  

 Pacientes com IC representam um grupo de indivíduos com maior risco 

para arritmias cardíacas, particularmente aquelas de origem ventricular que se 

associam com risco de eventos súbitos. A associação entre consumo de café e o 

risco de arritmias é controvertido. Estudos experimentais em modelos animais e 

em modelos de tecido miocárdico sugerem redução do limiar para arritmias graves. 

Além disto, existe uma percepção geral de profissionais de saúde que uso de 

estimulantes dietéticos (café, chás, chimarrão, energéticos e refrigerantes) devem 

ser proscritos em pacientes com IC. Estudos clínicos observacionais, entretanto, 

não confirmam esta associação. Em especial, na população de pacientes com IC 

e disfunção ventricular grave, pouco se sabe a respeito da associação entre 

consumo de cafeína e arritmias. Considerando a necessidade de orientações mais 

específicas e seguras a respeito do consumo de cafeína, torna-se relevante a 

realização de estudos que respondam a esta questão. Pacientes com IC que já 

colocaram CDIs estão particularmente em maior risco de desencadeamento de 

arritmias ventriculares, porém estão “protegidos” pelo dispositivo no eventual 
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3. HIPÓTESE NULA 

 

 O consumo de cafeína, mesmo em doses moderadamente altas, não está 

associado a aumento de ocorrência de arritmias. 

 

4. OBJETIVOS 

 Avaliar o efeito do consumo de cafeína sobre o risco de ocorrência de 

arritmias cardíacas em pacientes com cardiopatia. 

 

4.1. Objetivos Específicos 

 

 4.1.1. Avaliar o efeito do consumo de doses moderadas a altas de cafeína 

sobre o risco de ocorrência de arritmias cardíacas (ao repouso e durante teste de 

esforço) em pacientes com IC, disfunção sistólica grave com CDI previamente 

colocado (Subprojeto 1). 

 4.1.2. Avaliar o efeito do consumo de cafeína sobre o risco de ocorrência de 

arritmias cardíacas através de revisão sistemática da literatura, aplicando-se 

metodologia de metanálise (Subprojeto 2). 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1. Subprojeto 1 

 

5.1.1.  Delineamento do estudo 

Ensaio clínico randomizado, duplo cego, cruzado. 

 
 
5.1.2.  População do estudo 
 
 Pacientes em acompanhamento no ambulatório de IC e Transplante do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e pacientes do Hospital Santa Casa 

de Misericórdia de Porto Alegre, portadores de cardio-desfibrilador implantado. 
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5.1.3.  Critérios de elegibilidade 

Critérios de inclusão:  

- Indivíduo com IC em classe funcional I-III 

- Fração de ejeção < 40% 

- Maior de 18 anos 

- Cárdio-desfibrilador implantado e normofuncionante há 30 dias 

- Ritmo cardíaco próprio 

- Compreensão e concordância com os Termos de Consentimento (ANEXO 1) 

 

Critérios de exclusão: 

- Impossibilidade de ingesta de cafeína 

- Impossibilidade de realizar teste de esforço 

- Início de amiodarona nos últimos 2 meses 

- ICC classe IV 

- Arritmias ventriculares instáveis, com choque ou ATP nos últimos 60 dia 

- Internação nos últimos 2 meses por descompensação da IC 

 

5.1.4.  Variáveis em estudo:  

Variáveis sócio-demográficas:  

- Situação econômica, social, raça, escolaridade, idade, estado civil, sexo e 

atividade profissional. 

 

Variáveis clínicas e laboratoriais: 

- Dados referentes à etiologia da IC, história da doença atual, história pregressa e 

familiar, comorbidades e tratamento farmacológico serão obtidos do prontuário e 

conferidos durante a anamnese do paciente. 

 

- Teste de esforço será realizado 1h após a recarga da dose de cafeína da 

intervenção, ocorrerá em esteira rolante, com inclinação e velocidade crescentes 

(Protocolo de Naughton modificado) até o esforço máximo ou surgimento de 

arritmia considerada de alto risco. Haverá monitorização com eletrocardiograma 



14 
 

de doze derivações, com registro impresso em repouso, ao final de cada estágio 

do teste, no final do teste, a cada dois minutos na recuperação e na presença de 

arritmias. Serão mensurados: 

- Frequência cardíaca basal e máxima; 

- Consumo máximo de oxigênio estimado; 

- Extrassístoles ventriculares; 

- Taquicardia ventricular (número de batimentos, frequência); 

- Extrassístoles supra-ventriculares; 

- Fibrilação atrial. 

 A definição entre batimentos ventriculares e supraventriculares utilizará os 

critérios de Brugada. Taquicardia será definida como três ou mais batimentos 

consecutivos com frequência de 100 batimentos ou mais. O realizador do teste 

estará cego para quantidade de cafeína ingerida pelo paciente. A análise das 

arritmias será realizada por um eletrofisiologista cardíaco, igualmente cego em 

relação à quantidade de cafeína ingerida pelo paciente. 

 

Leitura do CDI. O cardioversor-desfibrilador implantável será avaliado por 

eletrofisiologistas através de um programador compatível com CDI24h após o 

início da intervenção. Essa análise também será cega em relação à quantidade de 

cafeína ingerida pelo paciente. No primeiro momento, o contador de eventos será 

zerado e, na avaliação seguinte, será feita a análise das arritmias ocorridas 

durante esse período. Serão mensuradas: 

- Número de extrassístoles;  

- Taquicardias (número de batimentos, frequência). 

 

Dosagem de cafeína sérica. Para a dosagem de cafeína sérica serão coletados 2 

tubos de 4mL de sangue venoso, sem gel separador. Após 30 minutos será 

realizada centrifugação do material, as alíquotas de soro serão armazenadas em 

duplicata em freezer a -80°C, no Laboratório de Pesquisa Cardiovascular do 

Centro de Pesquisa do HCPA. O método utilizado para dosar cafeína será teste 

ELISA com kits específicos para cafeína. A coleta será realizada após 1h da 
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recarga de ingestão de cafeína, no momento de pico sanguíneo da substância, 

antes da realização do teste de esforço. 

 

5.1.5.  Coleta de dados e Protocolo do estudo 

 
Os pacientes serão rastreados no ambulatório de IC do HCPA e hospital 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Aqueles que preencherem os 

critérios de elegibilidade e aceitarem participar do estudo através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) serão randomizados para 

receber café descafeinado ou café com 500mg de cafeína. Todos deverão manter 

uma dieta livre de cafeína durante 48h antes da primeira intervenção. 

 Os pacientes deverão permanecer no hospital durante 8h e receberão, a 

cada 2h, café fornecido pelo pesquisador, conforme randomização. Após as 8h, 

será feita a leitura do CDI, coleta de sangue para dosagem de cafeína sérica e  

realização de teste de esforço no momento de pico de cafeína sanguínea (1h a 2h 

após última ingestão). Os pacientes passarão por um período de uma semana de 

washout, o CDI será programado novamente e eles serão cruzados para a 

próxima intervenção, onde se repetirá o protocolo anterior, conforme diagrama 

descrito na Figura 4. 
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Figura 4. Delineamento do Subprojeto 1. 

Rastreamento pacientes 

com CDI - Ambulatório IC 

Critérios eligibilidade + TCLE 
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Intervenção 
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Washout 1 semana 
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Intervenção 
Café com 100mg 
cafeína 2/2h x5 
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Café descafeinado 

2/2h x5 
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Teste Esforço

Leitura CDI + 

Coleta de sangue + 

Teste Esforço 
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5.1.6.  Análise estatística 
 

Variáveis contínuas com distribuição normal serão descritas como média ± 

desvio padrão. Variáveis categóricas serão expressas como percentuais e 

frequências relativas. As variáveis avaliadas no teste de esforço e na leitura do 

CDI nas diferentes intervenções serão comparadas usando Teste T ou Wilcoxon 

para amostras pareadas. Quando necessário, serão utilizados teste de Qui-

quadrado ou Exato de Fisher para variáveis categóricas. 

Os coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman, conforme 

apropriado, serão utilizados para avaliar as correlações entre os diferentes 

parâmetros. Regressão linear multivariada será utilizada para controlar fatores de 

confusão. O nível de significância considerado será p < 0,05.  

 

5.1.7.  Cálculo da amostra 

 

 O cálculo do tamanho da amostra foi realizado no Programa PEPI 

(Programs for Epidemiologists) versão 4.0. Sabendo que a prevalência de extra-

sístoles em pacientes com IC é em torno de 1000 ocorrências, considerando 

significativo um aumento de 15% e esperando uma correlação nos valores pré e 

pós intervenção de 0,8  com nível de significância de 5%, um poder estatístico de 

90% em uma variável com desvio padrão de 1000,  serão necessários 112 

pacientes. A análise estatística será executada através do programa SPSS versão 

18.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago IL-EUA). 

 

5.1.8.  Considerações éticas 

 

 O estudo será conduzido de acordo com os princípios da Declaração de 

Helsinki e será encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Grupo de 

Pesquisa e Pós-graduação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para a 

aprovação do protocolo de pesquisa. Todos os pacientes selecionados receberão 

informações e esclarecimentos a respeito do protocolo do estudo e de sua 
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participação, sendo que deverão assinar o termo de consentimento informado livre 

e esclarecido antes de sua inclusão. 

 

 

5.2. Subprojeto 2.  

 

5.2.1. Delineamento do estudo 

Revisão Sistemática e Metanálise. 

 
 
5.2.2.  Critérios de elegibilidade 

 A seleção dos artigos a serem incluídos será feita por dois avaliadores 

independentes simultaneamente, as discordâncias serão resolvidas por consenso 

ou, quando necessário, por decisão de um terceiro investigador. A fase inicial se 

dará pela exclusão dos artigos com base no título e resumo, o segundo passo 

será através do preenchimento da ficha de elegibilidade dos estudos, de acordo 

com os critérios de inclusão e exclusão, com base na leitura do artigo na íntegra 

(ANEXO I) 

 

Critérios de inclusão dos estudos:  

Delineamento: Estudos observacionais ou de intervenção 

Participantes: População adulta 

Fator em estudo: Consumo de cafeína 

Idioma: Sem restrição de idioma 

Período: Sem restrição de período 

 

Critérios de exclusão: 

Delineamento: Estudos de relato de caso e série de casos  

Desfechos: Ausência de desfechos de interesse 
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5.2.3. Estratégia de busca dos artigos 

 

Bases de dados: Embase, Pubmed e Cochrane 

Termos utilizados: termos MESH e não MESH para “coffee”, “caffeine”, 

“arrhythmias, cardiac”   

 

• Estratégia de busca Pubmed: ("Arrhythmias, Cardiac"[Mesh] OR 

arrhythmia) AND ((coffee OR caffeine) OR ("coffee"[Mesh] OR 

"caffeine"[Mesh])) 

 

• Estratégia de busca Embase: 'heart arrhythmia'/exp AND [embase]/lim 

OR 'arrhythmia'/de AND [embase]/lim AND 'coffee'/exp AND 

[embase]/lim OR 'caffeine'/exp AND [embase]/lim OR ('coffee' OR 

'caffeine' AND [embase]/lim) 

 

• Estratégia de busca Cochrane: (MeSH descriptor “Arrhythmias, 

Cardiac” explode all trees OR “Arrhythmia”) AND (MeSH descriptor 

“Caffeine” explode all trees OR MeSH descriptor “Coffee” explode all 

trees OR “Caffeine”  OR “Coffee”) 

  

5.2.4. Variáveis 

 

 Consumo de cafeína: 

 Estudos observacionais: coleta de informação de consumo de cafeína em 

diferentes níveis na população estudada. Será coletada na forma de 

variável categórica (quintil, ponto de corte de consumo) e contínua (mg de 

cafeína em cada categoria). 

 Estudos de intervenção: coleta de informações sobre dose de cafeína 

utilizada para intervenção (mg de cafeína administrada) e sobre a escolha 

do grupo comparador (placebo/controle).   
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Desfechos:  Os desfechos serão coletados na forma de variável categórica (n° de 

eventos). Serão considerados de interesse os seguintes desfechos: 

 Taquicardia ventricular 

 Taquicardia supraventricular 

 Fibrilação atrial/ flutter atrial 

 Extrassístoles supraventriculares ou ventriculares.  

 

5..2.5. Extração dos dados 

 A extração dos dados dos artigos selecionados será conduzida por dois 

avaliadores independentes, conforme ficha de extração de dados pré-estabelecida 

(ANEXO II). A qualidade dos estudos selecionados será avaliada através de ficha 

construída previamente (ANEXO III) 

 

5.2.6.  Protocolo do estudo

Busca de artigos nas bases de dados 
(PUBMED, Embase e Cochrane) 

Seleção de artigos fase 1: 
Títulos e resumos 

Seleção de artigos fase 2: 
Leitura dos artigos e preenchimento da 

ficha de elegibilidade 

Preenchimento da ficha de extração de 
dados. Contato com os autores se 

necessário 

Aquisição dos artigos na íntegra 

Preenchimento da ficha de qualidade 
dos estudos 

Análise estatística 
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5.2.7.  Análise estatística 

 
 
 Para análise estatística será utilizado RR como medida de efeito. Serão 

criados quatro níveis de consumo de café: baixo (de referência), intermediário, alto, 

muito alto e. Dados de estudos originais serão categorizados de acordo com os 

seguintes níveis: <1 xícara/d, 1-3 xícaras/d, 3-5 xícaras/d, ou > 5 xícaras/d, 

respectivamente. Será usado modelo de efeitos aleatórios para estimar o RR final 

IC 95% para comparação entre as categorias de consumo. Para examinar a 

influência de cada estudo individualmente, realizaremos análises de sensibilidade, 

excluindo cada estudo da metanálises e comparando as estimativas de ponto 

antes e após a exclusão de cada estudo específico. Será avaliado viés de 

publicação por meio de gráfico funil.  

Será considerado estatisticamente significativo P<0,05. As análises serão 

realizadas no programa Review Manager da Cochrane. 

 

 



22 
 

6. CRONOGRAMA 

 

6.1. Sub-projeto 1 

Período 2013 2014 

Etapas 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Elaboração do projeto e entrega 
ao comitê de ética (HCPA) 

OK    

Arrolamento dos Pacientes X X X  

Montagem do Banco de Dados  X X  

Analise dos Dados   X  

Dosagem de Cafeína   X  

Elaboração de textos para 
publicação 

  X  

 

 

6.2. Sub-projeto 2 

Período 2013 2014 

Etapas 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Elaboração do projeto e entrega 
ao comitê de ética (HCPA) 

OK    

Busca de artigos X X   

1ª etapa de seleção de artigos X X   

Aquisição dos artigos 
selecionados 

 X X  

2ª etapa de seleção dos artigos   X X  

Extração de dados e análise 
estatística 

 X X  

Elaboração de textos para 
publicação 

   X 

 

 

 



23 
 

 

7. ORÇAMENTO 

 

ORÇAMENTO       
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CAFEÍNA 

Item Quantidade V.U Valor Total 
Coletas de Sangue 224 R$ 5,00 R$ 1.120,00 
Tubo coleta 5 cx R$ 25,00 R$ 125,00 
Caixa para eppendorf cx com 100 10 R$ 5,00 R$ 50,00 
Eppendorf 2,0ml cx com 500 2 R$ 60,00 R$ 120,00 
Teste de Esforço/ Teste Ergométrico * 224 R$ 80,00 R$ 17.920,00 
Kit ELISA para dosagem de cafeína * 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 
Café para intervenção sem cafeína (pacote 250g) 36 R$ 6,00 R$ 216,00 
Cápsulas de cafeína ou placebo 100mg cada 1120 R$ 0,20 R$ 224,00 
Filtro 4 R$ 5,00 R$ 20,00 
Cafeteira 2 R$ 150,00 R$ 300,00 
Garrafa térmica 4 R$ 50,00 R$ 200,00 
Cópias de xeróx 560 R$ 0,15 R$ 84,00 
Subtotal     R$ 26.379,00 

METANÁLISE CAFEÍNA 
Papel A4 - pacote com 500 folhas 10 R$ 10,00 R$ 100,00 
Pasta Plástica de capa dura com 50 plásticos 5 R$ 6,00 R$ 30,00 
Pasta arquivo 5 R$ 15,00 R$ 75,00 
Sacos Plásticos tamanho A4 200 R$ 0,10 R$ 20,00 
Artigos científicos 40 R$ 50,00 R$ 2.000,00 
Tradução de artigos 10 R$ 50,00 R$ 500,00 

Computador  Intel® Core™ i5-2400S (2.5GHz 4 Threads, 
6Mb Cache) Memória 6GB de SDRAM DDR3 D a 1333 
MHz Disco rígido 1TB * 2 R$ 3.200,00 R$ 6.400,00 
Impressora Multifuncional Laser 3 em 1  * 1 R$ 500,00 R$ 500,00 
Pen drive 16 GB * 3 R$ 40,00 R$ 120,00 

Software Comprehensive Meta-Analysis  1 
  

U$           1295  R$ 2.784 
Subtotal     R$ 12.529,00 
TOTAL     R$ 38.908,00 

 

* A ser solicitado para o CNPq – marcado em vermelho 

 

Verbas Recebidas: FIPE-HCPA - Subprojeto 1-2: R$ 10.000,00 
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9. ADEQUAÇÃO E DESCRIÇÃO DA EQUIPE DE PESQUISA 

Professor Luis Eduardo Paim Rohde: Possui graduação em Medicina pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1989) e titulo de especialista em Medicina 

Interna, Intesivismo e Cardiologia. A partir de 1996 realizou fellowship clinico e de 

pesquisa no Departamento de Medicina Interna do Brigham and Women's Hospital em 

Boston, hospital afiliado a Universidade de Harvard. Neste periodo envolveu-se com duas 

linhas de investigacao cientifica: (i) remodelamento ventricular experimental e (ii) 

marcadores inflamatorios na aterosclerose precoce. Seus mentores durante o programa 

de Doutorado Sanduiche (CAPES) foram o Professor Richard Lee e Paul Ridker. 

Retornou ao Brasil em 1998, defendeu sua Tese de Doutorado em 1999, e iniciou suas 

atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa junto ao Serviço de Cardiologia do 

Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Em 2006 prestou Concurso Publico e foi aprovado 

para Professor Adjunto do Departamento de Medicina Interna, da FAMED-UFRGS. 

Atualmente e o chefe do Servico de Cardiologia do Hospital de Clinicas de Porto Alegre. 

O Dr. Rohde e pesquisador do CNPq (nivel IC) ha 2 anos, lider do Grupo de Pesquisa 

certificado pelo CNPq intitulado “Aspectos Patogênicos e Clínicos Envolvidos na 

Progressão da Insuficiência Cardíaca” e coordenador do Programa de Extensao 

Universitaria da UFRGS de Atendimento Ambulatorial na Insuficiencia Cardiaca (as duas 

ultimas atividades conjuntamente com a Profa. Dra. Nadine Clausell). Suas linhas de 

investigacao são relacionadas com terapia celular, polimorfismos geneticos e avaliacao 

clinica na insuficiência cardiaca. 

 

Professor Leandro Ioschpe Zimerman: possui graduação em Medicina pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1987), especialização em Cardiologia pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (1992), especialização em Eletrofisiologia Clínica 

Invasiva pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2000), Mestrado em Ciências da 

Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela UFRGS (1993), Doutorado em 

Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela UFRGS (1996). 

Realizou residência Médica pela Hospital de Clínicas de Porto Alegre (1989) e Fellowship 

em Eletrofisiologia Cardíaca pela Duke University (1995). Atualmente é Professor Adjunto 

do Departamento de Medicina Interna DA FAMED-UFRGS, membro da Sociedade de 

Cardiologia do Rio Grande do Sul, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade 

Brasileira de Arritmias Cardíacas. Suas linhas de pesquisa relacionam-se com o papel de 
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polimorfismos genéticos nas arritmias, a estratificação de risco de eventos arrítmicos em 

pacientes com insuficiência cardíaca de etiologia não isquêmica e modelos de custo-

efetividade de terapias anti-arritmicas na insuficiência cardíaca. 

 

Professora Gabriela Côrrea Souza: possui Graduação em Nutrição pela Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL), Especialização em Nutrição Clínica, Mestrado em Ciências 

Médicas - Nefrologia e Doutorado em Ciências da Saúde - Cardiologia e Doenças 

Cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi 

Assessora de Planejamento e Projetos no Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 

do Escolar Sul (2007), na UFRGS e Professora Adjunta na Faculdade de Nutrição da 

UFPEL. Atualmente é Professora Adjunta na Faculdade de Medicina / Curso de Nutrição 

da UFRGS e integrante do Grupo de Pesquisa em Insuficiência Cardíaca do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, onde implementou e coordena o Ambulatório de Insuficiência 

Cardíaca e Nutrição. Desenvolve projetos de pesquisa na área de Nutrição Clínica, 

atuando principalmente nos seguintes temas: aspectos nutricionais nas doenças 

cardiovasculares e cuidados nutricionais das doenças renais. 

 

Professora Carisi Anne Polanczyk: Possui graduação em Medicina pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (1992), mestrado em Ciências da Saúde: Cardiologia e 

Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1996) e 

doutorado em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999). Atualmente é professora adjunta da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Chefe do Centro de Pesquisa Clínica e da 

Unidade de Cuidados Coronarianos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tem 

experiência na área de Medicina, com ênfase em Cardiologia, atuando em pesquisa 

clínica nos seguintes temas: dor torácica, qualidade assistencial, infarto agudo do 

miocárdio e sindrome coronariana aguda. Nos últimos anos têm desenvolvido projetos na 

área de economia da saúde, com ênfase em custo-efetividade, avaliação, gestão e 

incorporção de tecnologia. É vice-coordenadora do PPG em Cardiologia, membro da 

comissão coordenadora do Mestrado Profissional Gestão de Tecnologia em Saúde, 

membro do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia (REBRATS) 

e Coordenadora Adjunta do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para ATS 

(INCT/CNPq). Nos últimos 15 anos, publicou 85 artigos completos, 53 internacionais, com 

fator de impacto ISI médio de 2,75. Seu indice h é 17 com 1.260 citações na base ISI Web 
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of Science. Na formação de recursos, orientou 34 Dissertações de Mestrado, 21 Teses de 

Doutorado e 30 Iniciações Científicas (IC). É coordenadora do Grupo de Pesquisa Análise 

Econômica em Saúde e participa de outros grupos de pesquisa em colaboração. 

 

Nutricionista Priccila Zuchinali: graduada no Curso de Nutrição da Faculdade de 

Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2011. Atualmente 

é aluna de mestrado do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia 

e Ciências Cardiovasculares (UFRGS), onde desenvolve projeto envolvendo 

polimorfismos genéticos e anticoagulação, além de colaborar em outras linhas de 

pesquisa relacionadas à insuficiência cardíaca. Aplicará em fluxo contínuo para 

Doutorado no PPG em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares. 

 

Graduando André Ioshpe Zimerman: Estudante do 6º semestre do Curso de Medicina 

da UFRGS. Bolsista de Iniciação Cientifica (FAPERGS) sob orientação do Prof. Marcelo 

Pio de Almeida Fleck, no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, acerca da 

"Avaliação de pacientes com doença mental severa que internam na Unidade de 

Psiquiatria – HCPA “. 

 

. 
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10. INFRA-ESTRUTURA E APOIO TÉCNICO DISPONÍVEL 

 

O Grupo de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco do Hospital de 

Clinicas de Porto Alegre (HCPA) foi criado em 1999, sendo composto por mais de 

15 profissionais da área da saúde (incluindo médicos cardiologistas e especialistas 

em arritmias, nutricionistas, enfermeiras, fisioterapeutas, e alunos de graduação), 

plenamente integrados nos seus objetivos de prestar assistência a comunidade, 

orientar e educar em nível de graduação e pós-graduação e desenvolver 

atividades de pesquisa cientifica. Os recursos físicos e laboratoriais para os 

protocolos aqui propostos estão a disposição, em sua maior parte, no Laboratório 

de Pesquisa Cardiovascular, situado no Centro de Pesquisa Experimental do 

HCPA. O Laboratório de Pesquisa Cardiovascular é coordenado pelos professores 

Luis Eduardo Rohde e Nadine Clausell, tem área física de aproximadamente 100 

m² e esta equipado com material permanente que será utilizado para este projeto. 

O Centro de Pesquisa Experimental também comporta um laboratório 

compartilhado, a Unidade de Analise Molecular e Proteica (UAMP) que possui 

equipamentos de pesquisa de última geração de uso compartilhado. O Laboratório 

de Pesquisa Cardiovascular possui equipamentos para análise molecular com 

termocicladores para PCR em tempo real e insumos de bancada. 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Pacientes com IC representam um grupo de indivíduos com maior risco 

para arritmias cardíacas, particularmente aquelas de origem ventricular que se 

associam com risco de eventos súbitos. A associação entre consumo de café e o 

risco de arritmias ainda é controvertido. Além disto, existe percepção geral de 

profissionais de saúde que a ingestão de cafeína deva ser proscrita em pacientes 

com cardiopatias. Estudos clínicos observacionais, entretanto, não confirmaram 

esta associação. Em especial, na população de pacientes com IC e disfunção 

ventricular grave, pouco se sabe a respeito da associação entre consumo de 

cafeína e arritmias. Considerando a necessidade de orientações mais específicas 

e seguras a respeito do consumo de cafeína, torna-se relevante a realização de 

estudos que respondam a esta questão.  Espera-se que os resultados desta 

proposta permitam a apresentação de trabalhos científicos em Congressos 

médicos de âmbito internacional e a publicação de pelo menos dois artigos 

originais em revistas de impacto cientifico adequado (Qualis A1 – Fator de Impacto 

> 4,0). Esta proposta será parte dos trabalhos da Tese de Doutorado da aluna 

Pricilla Zuchinali e das atividades de iniciação científica do aluno de graduação 

médica André Zimerman.  
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ANEXO I 

CAFEÍNA E ARRITMIAS CARDÍACAS 

FICHA EXTRAÇÃO DE DADOS 

ELIGIBILIDADE DE ARTIGOS PARTE II 

 

2. População:           (  ) somente adultos   

   (  ) adultos, incluindo mulheres gestantes   

   (  ) adultos + crianças/adolescentes   

3.  Exposição: Existe comparação entre graus de consumo de cafeína? 

   

   (  ) Sim        (  ) Não 

 

          Excluir estudo 

4. Desfecho: (  ) medido por métodos adequados e reconhecidos   (  ) medido através de 

questionário 

 

 

Conclusão: (  ) incluir    (  ) excluir   (  ) incerto 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Revisor (  ) Priccila Zuchinali    (  ) ______________________ 

Título:  

Sobrenome primeiro autor:  

Ano publicação:                   Volume:              Número:                         Pág.:               a     

Revista  

 

1. Delineamento:      (  ) Coorte    (  ) Caso-controle    (  ) Transversal     (  ) Intervenção não controlada     

                                   (  ) ECR       (  ) Cruzado             (  ) Outro  

 

  Excluir estudo 
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ANEXO II 

ESTUDOS OBSERVACIONAIS - CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 

Categorias de consumo: (  ) quintil (  ) porções  (  ) mediana   (  ) pontos de corte pré-estabelecidos 

N° categorias:  

BASAL 

*Identificar pontos de corte 

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5

 

N° pacientes n(%)     

Idade

(  ) média   (  )mediana 

 

(  ) DP (  )EP (  )IIQ 

 

 

   

    

Peso (Kg) 

(  ) média  (  ) mediana 

 

(  ) DP  (  ) EP  (  ) IIQ 

    

    

Altura 

(  ) média  (  ) mediana 

 

(  ) DP  (  ) EP  (  ) IIQ 

    

    

IMC 

(  )média  (  ) mediana 

 

(  ) DP  (  ) EP  (  ) IIQ 

    

Sexo masculino n(%)     

Comorbidades n(%) 
Doença cardíaca 
 
Evento cardíaco 
 
Doença hepática 
 
HAS 
 
Outra. Qual? 

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

Consumo cafeína (mg) 

(  ) média  (  ) mediana 

 

(  ) DP  (  ) EP  (  ) IIQ 
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CARACTERÍSTICAS DE DESFECHO AO FINAL DO SEGUIMENTO - 

OBSERVACIONAL 
 
* Identificar e descrever os resultados de cada desfecho de interesse analisados no artigo 

original. 

Desfechos de interesse: Taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular, fibrilação 

atrial, flutter atrial,    extrassístoles supraventriculares ou ventriculares. 

 

 

 

 

Categoria de referência para as análises: 

 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 

Desfecho 1: 

N da categoria n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

 

 

    

     

Desfecho 2: 

N da categoria n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

     

     

Desfecho 3: 

N da categoria n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

     

     

Desfecho 4: 

N da categoria n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

     

     

Desfecho 5: 

N da categoria n(%) 

 

N° de eventos n(%) 
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PROTOCOLO DO ESTUDO OBSERVACIONAL 

 

Tempo de seguimento: 

 

Local de estudo: 

 

População estudada: 

 

Ferramenta utilizada para medir consumo: (  ) QFA  (  ) R24h  (  ) Registro alimentar  

(  ) Outro. Qual? 

 

 

Quantidade de cafeína assumida por dose de café ou outros produtos: 

 

 

Produtos cafeinados avaliados:  

 

 

 

Confundidores avaliados: 

 

 

 

 

Desfechos: 

  

 Primários: 

 

 Secundários: 

  

 

Critério diagnóstico/mensuração para avaliação de desfechos: 

 

 



35 
 

ANEXO III 

QUALIDADE METODOLÓGICA 

 

OBSERVACIONAL 

 

Objetivos e hipótese pré-estabelecidos (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Critérios eligibilidade descritos  (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Métodos recrutamento descritos   (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Descrição de desfechos, exposição   (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

   e confundidores 

 

Cálculo de amostra    (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Descrição de potenciais vieses  (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Descrição de tratamento de perdas  (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 
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ESTUDOS DE INTERVENÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 

BASAL Intervenção Controle 

N° pacientes n(%)   

Idade

(  ) média   (  )mediana 

 

(  ) DP (  )EP (  )IIQ 

 

 

 

  

Peso (Kg) 

(  ) média  (  ) mediana 

 

(  ) DP  (  ) EP  (  ) IIQ 

  

  

Altura 

(  ) média  (  ) mediana 

 

(  ) DP  (  ) EP  (  ) IIQ 

  

  

IMC

(  )média  (  ) mediana 

 

(  ) DP  (  ) EP  (  ) IIQ 

  

Sexo masculino n(%)   

Comorbidades n(%) 

Doença cardíaca 

 

Evento cardíaco 

 

Doença hepática 

 

HAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo cafeína/controle (mg) 

(  ) dose  
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CARACTERÍSTICAS DE DESFECHO AO FINAL DO SEGUIMENTO - INTERVENÇÃO 
 
* Identificar e descrever os resultados de cada desfecho de interesse analisados no artigo 

original. 

Desfechos de interesse: Taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular, fibrilação 

atrial, flutter atrial,    extrassístoles supraventriculares ou ventriculares. 

 

 

 

 

 

 Intervenção Controle

Desfecho 1: 

N do grupo n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

 

 

 

  

Desfecho 2: 

N do grupo n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

  

  

Desfecho 3: 

N do grupo n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

  

  

Desfecho 4: 

N do grupo n(%) 

 

N° de eventos n(%) 

  

  

Desfecho 5: 

N do grupo n(%) 

 

N° de eventos n(%) 
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PROTOCOLO DO ESTUDO INTERVENÇÃO 

 

Tempo de intervenção: 

 

Tempo seguimento: 

 

Local de estudo: 

 

População estudada: 

 

GRUPO INTERVENÇÃO 

Descrição da intervenção:  (  ) café  (  ) cápsula cafeína  (  ) solução cafeína EV  (  ) 

outros produtos. Quais? 

Observações: 

 

Dose cafeína: 

 

Protocolo administração: 

 

GRUPO CONTROLE 

Descrição do controle:  (  ) café sem cafeína  (  ) solução placebo EV  (  ) cápsula 

placebo . Qual produto? 

 

Dose placebo/controle: 

Protocolo administração: 

Washout (quando adequado): 

 

DESFECHOS 

 Primários: 

 Secundários: 

 

Critério diagnóstico/mensuração para avaliação de desfechos: 
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ANEXO IV 

QUALIDADE METODOLÓGICA - INTERVENÇÃO 

Sigilo de alocação adequado   (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 * Marcar adequado quando houver descrição do método utilizado para alocação dos 

pacientes e quando este  método for adequado para garantir o sigilo 

 

Método de randomização adequado  (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 * Marcar adequado quando houver descrição do método utilizado para randomização dos 

pacientes e quando este  método for adequado  

 

Cegamento do investigador   (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Cegamento do participante   (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Cegamento do avaliador dos desfechos (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 

 

Análise por intention to treat   (  ) Sim (  ) Não  (  ) Não 

esclarecido 

* Responder esta questão quando a análise se aplicar ao estudo 

 

Descrição das perdas e exclusões  (  ) Sim (  ) Não (  ) Não 

esclarecido 


