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RESUMO

As  doenças  cardiovasculares  são  as  principais  causas  de  mortalidade  nos  países  em 

desenvolvimento com inúmeras repercussões para a qualidade de vida das pessoas, além 

das  sucessivas  internações  e  reinternações  que  repercutem  na  qualidade  de  vida  dos 

indivíduos e geram gastos para o sistema de saúde.  Este estudo aborda  os  saberes dos 

clientes com fatores de risco para doença coronariana acerca das suas condições de saúde 

voltadas para o autocuidado e tem como objetivos: descrever os saberes dos clientes com 

fatores de risco para o desenvolvimento da doença coronariana, identificar as formas de 

cuidado que o cliente utiliza frente à doença coronariana, discutir as perspectivas de ações 

educativas do enfermeiro para esses clientes e elaborar uma cartilha educativa voltada para 

os clientes com coronariopatias. Trata-se de estudo descritivo com abordagem qualitativa, 

realizado em um hospital da rede privada localizado na Cidade de Niterói, Estado do Rio 

de Janeiro com 30 clientes através de análise documental e entrevista semi estruturada. Os 

resultados apontaram que embora os clientes tenham saberes acerca dos fatores de risco 

para doença coronariana advindos da própria experiência, não possuem consciência crítica 

quanto a necessidade de adotarem práticas de autocuidado, o que interfere na adesão ao 

tratamento prevenção e o controle da doença coronariana e, nesse contexto, o enfermeiro 

tem um papel fundamental quando se preocupa em compreender como o cliente interpreta 

e convive com a doença e as repercussões da mesma no seu cotidiano, viabilizando uma 

relação  dialógica  em que  o  conhecimento  e  as  experiências  possam ser  valorizadas  e 

compartilhadas,  favorecendo  o  avançar  da  consciência  ingênua  para  uma  consciência 

crítica do cliente sobre sua saúde como conquista e base para um melhor qualidade de vida.

Descritores: Enfermagem; Educação em saúde; Conhecimento.



ABSTRACT 

Cardiovascular diseases are the leading causes of mortality in developing countries with 

numerous implications for quality of life,  together with the admissions and readmissions 

that impact on quality of life of individuals and generate costs for the health system. This 

study addresses the knowledge of customers with risk factors for coronary heart disease 

about  their health  conditions facing  the care  and aims  to describe the  knowledge of 

customers with risk factors for development of coronary artery disease,  identify ways to 

care that the client uses front coronary disease, discuss the prospects of educational nurse 

for these clients and develop an educational booklet dedicated to customer service with 

coronary artery disease. This is a descriptive study with a qualitative approach, conducted 

in a private hospital network located in the city of Niteroi, State of Rio de Janeiro with 30 

clients through document analysis and semi-structured interview. The results showed that 

although customers have knowledge about  the risk factors for coronary disease arising 

from own experience, have no critical awareness of the need to adopt self-care practices, 

which  interfere with treatment adherence prevention and control of heart disease and in 

this  context,  the  nurse  plays  a  key  role when  it bothers  to understand how the  client 

interprets and lives with the disease and the effects of it in their daily lives, enabling a 

dialogical relationship in which knowledge and experiences can be shared and valued by 

favoring advancing naive consciousness to a critical awareness of client about their health 

and achievement as the basis for a better quality of life.

Descriptors: Nursing; Health Education;  Knowledge.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O tema desse estudo emergiu  da minha  trajetória  acadêmica  e  profissional.  Em 

2009 me especializei em enfermagem gerontológica cujo tema da monografia foi os fatores 

de  risco  para  doença  coronariana  de  idosos  hospitalizados,  onde  foi  realizado  um 

levantamento destinado a quantificar e qualificar fatores de riscos para doença coronariana 

em idosos hospitalizados com a doença já instalada visando analisar quais fatores estavam 



mais presentes e as perspectivas de atuação da enfermeira voltada para a educação em súde 

a esses clientes, sendo constatado que todos os clientes com coronariopatias possuiam os 

fatores de risco listados na literatura, bem como histórico de diversas reinternações1. 

No cotidiano das atividades como enfermeira em uma unidade coronariana, durante 

a internação dos clientes,  ao realizar a anamnese,  percebi que nem sempre eles sabiam 

informar se eram hipertensos ou diabeticos entretanto, ao verificar a lista de medicamentos 

que utilizavam diariamente, encontrava medicamentos para controle da hipertensão arterial 

e  também  da  glicose,  o  que  passou  a  me  chamar  atenção  porque  o  uso  desses 

medicamentos e a presença dessas patologias, aliadas a fatores de risco relacionados ao 

estilo de vida e antecedentes familiares demandavam orientaçoes específicas no sentido de 

prevenir  complicações  tais  como  as  coronariopatias,  que  representam  alto  indice  de 

hospitalização no cenario das doenças cardiovasculares.

Cabe ressaltar que no Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais 

causas de morte (29,4%), dentre as quais destacam-se o acidente vascular cerebral (AVC) e 

a Hipertensão Arterial  Sistêmica (HAS), que na maior parte dos casos possui etiologia 

conhecida,  sendo causadas  por  fatores  de  risco  bem estabelecidos2.  Dentre  as  doenças 

cardiovasculares,  a  doença  arterial  coronariana  (DAC)  é  a  mais  comum  tendo  como 

principais fatores de risco não modificáveis: sexo, idade, etnia e histórico familiar; e como 

fatores de risco modificáveis, que são sucetiveis ao tratamento e/ou mudanças no estilo de 

vida: estresse, obesidade, tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, hipertensão arterial, dentre 

outros3.

Entretanto,  nem  sempre  os  clientes  compreendem  ou  mesmo  conhecem  estes 

fatores de risco e, frente a doença crônica como as cardiopatias, desenvolvem estratégias 

de convivência que repercutem diretamente na adesão ao tratamento e formas de execução 

do autocuidado4.

Assim,  a  partir  das  observações  na  prática  como  enfermeira  e,  considerando  a 

problemática que envolve as cardiopatais no cenário nacional, entendo como fundamental 

realizar  ações  básicas  de  educação  em  saúde  para  contribuir  na  transformação  dessa 

realidade, estimulando o processo de conscientização quanto ao autocuidado dos clientes 

com fatores de risco para doença coronariana tendo como referência o que eles conhecem 

sobre os fatores de risco para coronariopatia e suas práticas de aucuidado em saúde.



Nesse sentido a educação em saúde é compreendida  como um processo teórico 

prático  que  busca  a  integração  dos  saberes  do  indivíduos  envolvidos  por  meio  da 

valorização  dos  conhecimentos  científico  e  popular,  tendo  em  vista  que  ambos  são 

essenciais no desenvolvimento das práticas de saúde, pois proporcionam aos envolvidos 

uma visão crítica, maior autonomia e participação frente à saúde no cotidiano5.

Realizar  educação em saúde é  muito importante  e esse item só será benéfico a 

pessoa se ela compreender e o que está sendo dito, portanto está relacionada diretamente à 

interação que o enfermeiro estabelece com o cliente e também dos aspectos culturais que 

devem ser considerados para sua elaboraçao e implemenatação.

Desta forma, passei a me interessar em saber o que os clientes conhecem sobre os 

fatores de risco para doença coronariana para então elaborar e implementar um programa 

de  educação  em  saúde  voltado  para  os  pacientes  com  fatores  de  risco  para  o 

desenvolvimento  da  doença  coronariana  a  fim  de  prevenir  a  instalação  dessa  doença 

crônica. 

As transformações sociais e econômicas das últimas décadas e suas consequentes 

alterações no estilo de vida das sociedades contemporâneas, como mudanças dos hábitos 

alimentares, aumento do sedentarismo e do estresse e da expectativa de vida da população, 

tem colaborado para maior incidência das doenças crônicas. 

Doenças  crônicas  são  aquelas  normalmente  de  desenvolvimento  insidioso,  que 

duram períodos extensos – mais  de seis meses  – e apresentam efeitos de longo prazo, 

difíceis  de  prever.  A maioria  dessas  doenças  não  tem cura,  como hipertensão  arterial, 

diabetes  melitus  e  doença pulmonar  obstrutiva  crônica  (DPOC). Entretanto,  podem ser 

prevenidas  ou  controladas  por  meio  da  detecção  precoce,  adoção  de  dieta  e  hábitos 

saudáveis,  prática  de  exercícios  e  acesso  a  tratamento  adequado  recomendado  pelo 

profissional de saúde.

O  grupo  das  Doenças  Cronicas  Não  Transmissiveis  (DCNTs)  compreende 

majoritariamente  doenças  cardiovasculares,  diabetes,  câncer  e  doenças  respiratórias 

crônicas  e  apresentam  fatores  de  risco  comuns  que,  progressivamente,  levam  a 

incapacidades e a necessidade de reinternações, gerando custos para o serviço de saúde 

privado e público, bem como trazendo consequencias para a qualidade de vida das pessoas.

Hoje, as DCNTs constituem um sério problema de saúde pública, são as maiores 

responsáveis  pela  mortalidade  no  mundo,  representando  60% de  todas  as  mortes6.  No 



Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde7, nas últimas décadas as DCNTs tornaram-se 

as principais causas de óbito e incapacidade prematura. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE)8, 75,5% dos idosos têm alguma doença crônica, enquanto 

nos EUA, 45% de toda a população tem ao menos uma. 

De acordo com o relatório divulgado em 2005 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS)3 sobre “Prevenção de doenças crônicas”, pode-se prever que, entre 2006 a 2015, as 

mortes por doença não transmissível (metade delas causadas por doenças cardiovasculares) 

devem  crescer  17%.  Sendo  que  uma  proporção  significativa  dessa  morbidade  e 

mortalidade poderia ser prevenida por meio de políticas públicas voltada para promoção e 

prevenção  de  doenças,  acessíveis  e  custeáveis,  tanto  para  indivíduos  com  doença 

estabelecida quanto para aqueles com alto risco de desenvolvê-las.

Estudo sobre o impacto econômico dos casos de doença cardiovascular grave no 

Brasil mostra a dimensão do problema: 

Aproximadamente dois milhões de casos de doença cardiovascular grave foram 
relatados em 2004 no Brasil, representando 5,2% da população acima de 35 anos 
de idade. O custo anual foi de, pelo menos, R$ 30,8 bilhões (36,4% para a saúde, 
8,4% para o seguro social e reembolso por empregadores e 55,2% como resultado 
da  perda  de  produtividade),  correspondendo  a  R$  500,00  per  capita  (para  a 
população de 35 anos e acima) e R$ 9.640,00 por paciente 9: 163 . 

A prevenção e controle das doenças crônicas não-transmissíveis e seus fatores de 

risco  são  fundamentais  para  evitar  um  crescimento  epidêmico  dessas  doenças  e  suas 

consequências nefastas para a qualidade de vida e para o sistema de saúde no país.

As  doenças  crônicas,  como  as  cardiopatias,  são  caracterizadas  por  um  curso 

prolongado,  levando  a  instalação  de  incapacidades  e  com  alguns  fatores  de  risco 

conhecidos, sendo causadas por uma combinação de fatores sociais, culturais, ambientais e 

comportamentais com repercussões na qualidade de vida dos indivíduos.

Em geral, o tratamento das cardiopatias, exige uma avaliação contínua da equipe 

multidisciplinar com preparo técnico e cientifico para identificar,  avaliar  e implementar 

ações de acordo com as necessidades da pessoa, orientando-o sobre a doença, formas de 

tratamento  e  prevenção  numa  perspectiva  integral  para  atender  as  especificidades  e 

limitações, as quais podem ser agravadas com a doença e a hospitalização que constitui por 

si só uma situação traumatizante, pois desencadeia uma situação de estresse que desperta 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://portal.saude.gov.br/saude/


sentimentos  de perda  de controle  e  vulnerabilidade,  agravando sua condição  de  saúde, 

causando desconforto físico, moral e espiritual.

De acordo com estudo da Organização Mundial de Saúde10, “melhorar a adesão ao 

tratamento  pode  ser  o  melhor  investimento  para  gerenciar  as  condições  crônicas  de 

maneira efetiva.” Entretanto, em muitos casos, os pacientes não aderem a recomendação 

médica.  É  o  que  ressalta  essa  mesma  publicação  da  OMS10 “não  há  como  negar  que 

pacientes têm dificuldade em seguir o tratamento recomendado. 

O adesão ao tratamento da doença coronariana é imprecindivel a fim de possibilitar 

a realização da prevenção, do autocuidado, objetivando melhoria da qualidade de vida dos 

portadores dessa doença.

Em vários  países,  a  utilização  do conhecimento  existente  tem levado a grandes 

melhoras na expectativa de na qualidade de vida de pessoas de meia-idade e mais idosas. 

Por exemplo, as taxas de mortalidade por doenças do coração caíram até 70% nas últimas 

três décadas em países como Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. 10:24

Para que os portadores de coronariopatias tenham maior adesão ao seu tratamento 

se faz necessário que esses individuos conheçam sobre seu estado de saúde e autocuidado, 

as diversas formas de tratamento e como prevenir o seu agravamento e possivel internação 

hospitalar.

Em um estudo realizado por Neves e Espírito Santo1:38 recentemente com 20 idosos 

coronariopatas foi possível demonstrar que os pacientes com coronariopatias apresentaram 

como fatores de risco, todos os listados na literatura, foi identificado que “100% dos idosos 

apresentavam como fatores de risco o sedentarismo e a hereditariedade; 95% apresentavam 

Hipertensão Arterial;  90% eram tabagistas  e 80% eram etilistas;  85% dos idosos eram 

dislipidêmicos e 75% eram obesos e diabéticos”. 

Baseado nos resultados desse estudo e diante da minha prática profissional, onde 

observei  que  os  pacientes  não  mantêm seu  tratamento  e  apresentam reinternações  por 

muitas  vezes  não  saberem sobre  a  sua  patologia,  suas  formas  de  controle,  cuidado  e 

prevenção,  conclui  que a enfermagem através da educação em saúde pode alterar  esse 

cenário, favorecendo conhecimentos para realização do autocuidado. O Enfermeiro possui 

um  papel  importante,  como  membro  da  equipe  de  saúde  e  sendo  assim,  também  é 

responsável pela prevenção e controle das doenças cardiovasculares11. 



Com isso, o estudo propiciará uma reflexão construtiva em relação à abordagem a 

ser realizada, para melhoria da qualidade de vida dos sujeitos portadores de coronariopatias 

que visando mudanças  de comportamento da população alvo com vistas  a intervir  nos 

fatores  de  riscos  modificáveis,  através  de  discussões  e  construção  compartilhada  de 

conhecimentos que favoreçam o entendimento da atenção integral como uma concepção 

teórica que se baseia na arte de cuidar.

Assim, à luz dessas considerações definiu-se como Objeto de Estudo: Os saberes 

dos clientes com fatores de risco para doença coronariana acerca das suas condições de 

saúde voltadas para o autocuidado.

Questões Norteadoras: 

• O  que  os  clientes  com  fatores  de  risco  para  o  desenvolvimento  da  doença 

coronariana sabem sobre sua doença?

• Quais as formas de autocuidado os clientes apresentam frente à doença?

• Quais as possibilidades de ações educativas do enfermeiro a esses clientes? 

         Objetivos do estudo:

• Descrever os saberes dos clientes com fatores de risco para o desenvolvimento da 

doença coronariana.

• Identificar as formas de autocuidado que o cliente utiliza frente a esses fatores de 

risco.

• Discutir ações educativas do enfermeiro para esses clientes com base nos saberes 

identificados 

• Elaborar  uma  cartilha  educativa  como  estratégia  voltada  para  autocuidado  dos 

clientes com fatores de risco para coronariopatias.

Contribuições do Estudo



Esse estudo possui  como contribuição  para os  sujeitos  da pesquisa,  visto  que a 

busca  pelo  saber  do  paciente  acerca  da  sua  doença,  possibilitará  um  atendimento 

individual, oferecendo melhor qualidade na educação em saúde realizada pelo enfermeiro, 

possibilitando uma melhor  qualidade de vida a esses clientes.  Assim,  poderá contribuir 

para otimização da assistência de enfermagem possibilitando um atendimento diferenciado 

aos  clientes  coronariopatas,  considerando  suas  necessidades  e  conhecimentos  frente  a 

experiência da doença. 

O estudo também trará contribuições para a prática e ensino da enfermagem, visto 

que na literatura muito se produz sobre educação em saúde, demonstrando a necessidade 

de orientações planejadas de acordo com as demandas e necessidades dos clientes, em uma 

relação dialógica entre enfermeiros e clientes.

        O estudo pretende contribuir ainda para a linha de pesquisa O cuidado de enfermagem 

para os grupos humanos, tendo como referencia a educação em saúde como ferramenta de 

cuidado na busca de melhoria de qualidade de vida dos clientes com coronariopatias.

CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A enfermagem, o cuidado e o processo de educar em saúde.

O cuidado está inserido na nossa sociedade desde os primórdios do tempo, obtendo 

modificações em sua forma de realizar e em sua forma de pensar. Refletir sobre o cuidado 



nos remete a pensar o que é o cuidado, quais as teorias relacionadas ao cuidado, quem 

cuida e como esse cuidado é realizado.

A Enfermagem é considerada a profissão do cuidado. O cuidado de enfermagem é 

uma  necessidade  e  uma  ferramenta  da  profissão  e  deve  ser  entendido  em  sua  total 

complexidade para que possa ser realizado em sua forma técnica e também na relação 

interpessoal do paciente e a enfermagem e na prática social através da educação em saúde.

Considerando que a promoção da vida é um dos ideais da enfermagem, institui-se 

que o ensino, junto ao cliente, para desenvolver o cuidado, por parte dos enfermeiros, é 

uma aplicação desse conhecimento desvinculado do saber específico de outras profissões.12

Falar sobre o cuidado nos faz refletir diante dos diversos pensamentos já existentes 

e nesse contexto destaca-se a perspectiva do autocuidado cunhada por Dorothea Orem e a 

educação em saúde como ferramenta para intervenção junto aos clientes.

O Auto cuidado por Dorothea Elizabeth Orem.

O autocuidado foi apresentando pela primeira vez, para a enfermagem, no ano de 

1958, pela Enfermeira Dorothea Elizabeth Orem, que passou a refletir sobre o porquê que 

as pessoas necessitam do cuidado da enfermagem.13

A teoria do autocuidado está embasada em alguns pressupostos os quais explicam 

que  o  autocuidado  é  uma  necessidade  universal  dos  seres  humanos,  que  é  uma  ação 

deliberada,  que  possui  propósito,  padrão  e  sequência  na  objetivação  de  resultados  e 

metas14. 

O autocuidado é definido e aprendido pela influência do meio ao qual o indivíduo 

pertence  e  pela  própria  necessidade  cultural,  sendo  que  a  Enfermagem representa  um 

serviço de ajuda.

Segundo Orem, o cuidado é próprio da ação positiva que tem uma prática e um 

caminho terapêutico, visando manter o processo da vida e promoção do funcionamento 

normal do ser humano. O cuidado ajuda o indivíduo a crescer, a se desenvolver, e também 

na prevenção, controle e cura de processos de enfermidades e danos13.

Orem desenvolveu a teoria geral de enfermagem que é composta por três teorias 

interrelacionadas: a Teoria do Autocuidado, a Teoria das Deficiências do Autocuidado e a 

Teoria de Sistemas de Enfermagem15. 



Teoria do Autocuidado

A  Teoria  do  Autocuidado  engloba  o  conceito,  as  atividades,  as  exigências 

terapêuticas e os requisitos para o auto cuidado. São três os requisitos de auto cuidado 

apresentados  por  Orem:  universais,  de  desenvolvimento  e  por  desvio  de  saúde.10 É  o 

desempenho  ou  a  prática  de  atividades  da  vida  diária  que  o  indivíduo realiza  em seu 

benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar.16 

Para  isso,  o  indivíduo  deve  ser  capaz  de  envolver-se  no  autocuidado,  tomando 

como requisitos as atividades básicas da vida diária. 17

Ação  do  autocuidado:  é  a  capacidade  humana  ou  o  poder  de  engajar-se  no 

autocuidado para atingir as suas necessidades da vida diária. Essa capacidade é afetada por 

fatores17: 

• Condicionantes básicos - idade, sexo, estado de desenvolvimento, estado de saúde, 

orientação sócio-cultural, fatores ambientais, padrão de vida, entre outros.

• Demanda terapêutica - ação desempenhada por alguns membros de um grupo social 

para provocar eventos e resultados que beneficiem outros de maneira específica.

Teoria do Déficit de Autocuidado

A Teoria do Déficit de Autocuidado proporciona um sistema geral para dirigir as 

atividades  profissionais,  quando  as  exigências  de  autocuidado  são  maiores  do  que  as 

capacidades do cliente para desenvolver o auto cuidado. Assim, déficit de auto cuidado é a 

diferença entre necessidades e capacidade de auto cuidado. O déficit de autocuidado está 

associado  não  apenas  com as  limitações  dos  indivíduos  em desempenhar  medidas  de 

cuidado, mas também com a falta de validez ou efetividade do autocuidado18. O déficit do 

autocuidado ocorre quando há incapacidade ou limitação do paciente, cuidador ou família 

em  manter  o  autocuidado  efetivo  e  continuado  e  com  isso,  delineia  a  presença  da 

enfermagem na assistência.16

Assim, Orem identifica cinco métodos de ajuda17:

• Agir ou fazer para outra pessoa;

• Guiar e orientar;



• Proporcionar apoio físico e psicológico;

• Proporcionar e manter em ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal;

• Ensinar.

Dessa  maneira,  o  enfermeiro  pode  ajudar  o  indivíduo,  usando  um  ou  todos  esses 

métodos para proporcionar uma assistência voltada ao autocuidado.

Teoria de Sistemas de Enfermagem

A teoria dos sistemas também está baseada nas necessidades de autocuidado e nas 

capacidades do paciente para desempenhar as atividades. Se existir dificuldade, limitação 

ou déficit  para  manter  esse desempenho então a assistência  da enfermagem deve estar 

presente.19.

Orem identificou três classificações de sistemas de enfermagem para preencher os 

requisitos de autocuidado do paciente 17:

• Sistema  totalmente  compensatório -  é  representado  pela  situação  em  que  o 

indivíduo é incapaz de engajar se nas ações de autocuidado, seja pela limitação ou 

pela  restrição  às  atividades  da  vida  diária.  São  dependentes  de  terceiros  para 

contribuir para o seu bem-estar e qualidade de vida.

• Sistema parcialmente compensatório - é representado por tudo que o indivíduo 

consegue fazer, mas ainda precisa de auxílio de terceiros para atingir o seu bem 

estar.

• Sistema de apoio-educação - nesse sistema o indivíduo é capaz de desempenhar, 

ou pode e deve aprender a desempenhar as medidas exigidas pelo autocuidado.

Os  quatro  principais  conceitos  dessa  teoria  são:  ser  humano,  saúde,  sociedade  e 

enfermagem em seu trabalho.

O ser humano se diferencia  dos outros seres vivos porque tem a capacidade de 

refletir sobre si mesmo e o ambiente que o cerca20. Quanto ao conceito de saúde, sustenta a 

definição da Organização Mundial de Saúde, “como estado mental e social e não apenas a 

ausência de doença ou da enfermidade”20. A saúde tem por base a prevenção da saúde 

incluindo a promoção e manutenção da saúde,  o tratamento da doença e prevenção de 



complicações. Ou seja, a prevenção primária, a secundária e terciária, respectivamente. No 

seu conceito de sociedade, destaca que atualmente acredita-se que as pessoas adultas sejam 

responsáveis por si e pelo bem estar de seus dependentes. Na enfermagem em seu trabalho, 

a enfermeira é a profissional que poderá ajudar o indivíduo, promovendo interação mútua 

através da consulta de enfermagem, abordagem com a família envolvendo-a no tratamento, 

reuniões de grupos, orientando-os e levando-os a aprenderem como realizar práticas de 

autocuidado20.

Estas três teorias se integram como se observa na figura 1.

Figura 1: Teorias Constituintes da Teoria Geral de Enfermagem21

Pressupostos e Conceitos do modelo de Autocuidado

Ações  de  autocuidado: são  práticas  ou  atividades  aprendidas  que  as  pessoas 

realizam em busca da prevenção, a fim de manter a vida, saúde e a procura de uma 

melhor qualidade de vida. 

Demanda de autocuidado terapêutico: é o autocuidado realizado em momentos 

específicos, onde é necessária a restauração da saúde.

O  termo  déficit  de  autocuidado:  o  autocuidado  realizado  é  inferior  ao 

necessário, seja por desconhecimento do cuidado ideal ou por não possuir a vontade de 

realizá-lo.

Capacitação em enfermagem: permite que as habilidades dos profissionais de 

enfermagem  sejam  utilizadas  a  fim  de  compensar  o  déficit  do  autocuidado.  O 

enfermeiro  é  o  agente  oficialmente  reconhecido  para  ajudar  as  pessoas  a  adquirir 

competências para o conhecimento e a prática do autocuidado.

Teoria do Sistema de Enfermagem

Teoria do Déficit de Autocuidado

Teoria do Autocuidado



 Orem21 também explica outros conceitos secundariamente a sua teoria, que são os 

requisitos  de  autocuidado.  Na Teoria,  o  termo  requisitos  de  autocuidado  significa  as 

ações  que  são  dirigidas  a  prover  o  cuidado.  Os  requisitos  são  divididos  em  três 

categorias:

Requisitos  Universais:  são compreendidos  como as  atividades  de vida diária, 

indispensáveis à manutenção da vida, saúde e bem estar. A pessoa que consegue atendê-

las revela controle próprio ou pessoal da sua vida, dando-lhe o direito a sua autonomia.

Requisitos de autocuidado de desenvolvimento: Referem-se aos eventos que 

ocorrem  na  vida  humana,  com  propósito  de  desenvolvimento  e  que  necessitam  dos 

requisitos de autocuidado universais.

Requisitos  de autocuidado no desvio  da saúde: Referem-se aos  cuidados  em 

relação ao problema de saúde identificado com o propósito de recuperação, reabilitação e 

controle.

O autocuidado é uma atividade do indivíduo apreendida pelo mesmo e orientada 

para  um objetivo.  É  uma  ação  desenvolvida  em situações  concretas  da  vida,  e  que  o 

indivíduo  dirige  para  si  mesmo  ou  para  regular  os  fatores  que  afetam  seu  próprio 

desenvolvimento,  atividades  em benefício  da  vida,  saúde  e  bem estar.  O autocuidado, 

conforme  nos  valida  a  autora,  tem como  propósito,  o  emprego  de  ações  de  cuidado, 

seguindo  um  modelo,  que  contribui  para  o  desenvolvimento  humano.  As  ações  que 

constituem  o  autocuidado  são  os  requisitos  universais,  de  desenvolvimento  e  os  de 

alterações da saúde21.

A partir  do explicitado,  reforçamos o papel da enfermagem como promotora do 

restabelecimento da saúde do paciente, com a implementação de práticas assistenciais e 

educativas que valorizem o ato de se autocuidar.

O enfermeiro, juntamente com outros profissionais, é responsável pela assistência 

ao ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, visando torná-lo independente 

dessa assistência,  valorizando o ser humano como um todo, quando possível,  prestando 

cuidados preventivos, curativos e de reabilitação, tornando o paciente participante ativo no 

seu autocuidado.16

Acredita-se  que  o  enfermeiro  tem  capacidade  de  promover  o  engajamento  da 

cliente nas suas atividades de autocuidado e que ela é capaz de compreender, decidir e 

executar suas atividades individuais de cuidado diariamente, refletindo assim na melhoria 



de  sua  qualidade  de  vida.22 Considera-  se  ainda  que  o  cuidado  de  enfermagem  é 

insubstituível no planejamento e na orientação das ações de autocuidado na tentativa de 

promover a vida e a saúde do indivíduo e ajudá-lo a se recuperar da doença e seus efeitos23.

O educar em saúde - educar na perspectiva de Paulo Freire

Desde os primórdios até a atualidade, a enfermagem é vista como a profissão da 

ajuda, do cuidado e inserido nesse sentido temos a enfermagem que visa à promoção da 

saúde, através da educação, e o enfermeiro se tornando um educador com a finalidade de 

realizar melhorias na saúde pública, através de orientações sobre as doenças, as formas de 

prevenção, tratamento e auto cuidado.

O papel do enfermeiro como educador passou por mudança de paradigma, quando 

o objetivo da educação em saúde deixou de ser baseado na doença e passou a ter uma 

abordagem focada na promoção e manutenção da saúde. 

Com esse novo olhar, o enfermeiro precisou refletir  e transformar sua forma de 

atuação, deixando de simplesmente divulgar informações, para atuar como facilitador de 

mudanças, enfatizando a capacitação do paciente em identificar e utilizar seu potencial e 

habilidades para a transformação de estilos de vida que sejam prejudiciais à sua saúde.

Baseando-se  na  necessidade  de  autonomia  do  paciente  em seu  auto  cuidado,  o 

enfermeiro como educador deve prover a oportunidade de inserir esse paciente no âmbito 

do cuidado da sua saúde, levando ao paciente maior autonomia no seu tratamento, porem 

com responsabilidade onde o paciente possui a habilidade necessária para realizá-lo.

Para a  realização  dessa tarefa,  é  necessário  para o  enfermeiro  a  criação  de um 

vinculo com o paciente, para que exista confiança em acreditar nas orientações oferecidas 

pelo profissional e também para que o paciente se sinta a vontade para mostrar as suas 

necessidades. 

É  necessário  “a  formação  de  uma  rede  de  solidariedade  entre  educadores  e 

educandos, na qual se buscam o compartilhamento e o desenvolvimento de potencialidades 

na  tentativa  de  ultrapassar  limites  e  dificuldades,  outorgando  autonomia  aos  sujeitos 

envolvidos”24 .



Assim,  considerando os objetivos da educação em saúde,  temos na proposta de 

Paulo Freire a oportunidade de reconhecer o paciente como sujeito de sua própria vontade, 

capaz de realizar seu próprio cuidado.

Paulo  Reglus  Neves  Freire,  era  um  pedagogo  brasileiro, considerado  um  dos 

pensadores  mais  notáveis  na  historia  da  Pedagodia  mundial,  tendo  influenciado  o 

movimento chamado pedagodia crìtica. A sua prática didática fundamentava-se na crença 

de que o educando criaria sua própria educação,  fazendo ele próprio o caminho, e não 

seguindo um já  previamente  construído,  o  educando seguiria  e  criaria  o  rumo  do seu 

aprendizado. 

A prática Dialógica de Freire

A  educação  na  perspectiva  do  educador  segue  dois  modelos,  o  vertical  e  o 

horizontal. No modelo vertical, o educador é visto como o proprietário do saber, falando 

com responsabilidade sobre as doenças que o paciente possui. É detentor do saber clínico, 

do saber graduado, não considerando o saber cultural que o educando possui, assim como a 

sua história de vida, suas crenças e seus valores. No modelo vertical o educador diz o que é 

certo e o educando deve seguir seus ensinamentos.  O educador se encontra um degrau 

acima  do  educando.  Como  por  exemplo,  quando  o  enfermeiro  diz  ao  paciente  que  é 

necessário que ele pare de fumar para que tenha uma melhor qualidade de vida, para que 

não venha a apresentar problemas cardiológicos.

No modelo horizontal o educador e o educando estão configurados em uma mesma 

linha  de  poder,  onde  ambos  são  possuidores  de  saberes  distintos,  ocorrendo  à  troca  e 

partilha  de  conhecimentos.  Configura-se  que  tanto  o  educando  quanto  o  educador  são 

aprendizes.   A  educação  em  saúde  nesse  modelo  é  vista  como  uma  “construção 

compartilhada  de  conhecimento”  e  “a  prática  dialógica  da  enfermeira  no  contexto  da 

educação popular em saúde anuncia um discurso transformador, mediado pela participação 

do sujeito de forma ativa, crítica e questionadora e não por uma participação por extensão” 
24

A prática do ensinar deve ser realizada de forma aberta, humana, ouvindo o outro, 

abrindo portas para a participação do paciente, para que ele possa optar no seu tratamento. 

Essa prática deve se realizar de forma horizontal, onde o educador também é o educando. 



Nutre-se  dessa  forma  uma  nova  oportunidade  de  realizar  o  trabalho  da  enfermagem, 

através de uma prática modificada pela troca de conhecimentos, baseada na atuação do 

paciente em todo processo de cuidado. “O essencial é ajudar o ser humano a ajudar-se, é 

fazê-lo agente de sua transformação”.25 

A prática Libertadora/ Transformadora de Freire

Nessa prática,  a proposta de Paulo Freire é de uma educação problematizadora, 

democrática, que visualiza o ser humano como um ser histórico, submerso em condições 

espaço temporais, refletindo de maneira crítica sobre a sua existência, com capacidade para 

transformar-se e buscar ser mais livre. 

Na Educação Critico - Reflexivo - Transformadora, o educador mostra o seu saber, 

favorece  ao  educando  a  oportunidade  de  conhecer  o  desconhecido  e  a  partir  disso  o 

educando possui a liberdade de realizar em seu consciente uma critica sobre o assunto, 

refletir sobre os seus saberes a fim de transformar um saber em conhecimento26. 

Quanto  mais  o sujeito  conseguir  refletir  sobre sua realidade,  sobre sua situação 

concreta no mundo, mais poderá descobrir-se como sujeito consciente e preparado para 

intervir na realidade27.   

A liberdade  através  da  educação  se  dá  a  partir  do  momento  em que  o  sujeito 

consegue  identificar  o  que  é  bom  ou  ruim  para  si,  independente  de  regras  pré-

estabelecidas. No processo de educação crítica/reflexiva, é essencial que o enfermeiro se 

posicione como facilitador, e que possibilite e estimule o indivíduo a querer aprender, o 

que  pode  ser  conseguido  através  da  utilização  e  valorização  dos  seus  saberes  e 

experiências.

CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA

A Doença Cardiovascular

No Brasil, em 2007, as doenças cardiovasculares representaram a principal causa de 

óbito  na  população,  sendo responsável  por  30% dos óbitos29.  Representam,  também,  a 



principal causa de internação. Atualmente, as doenças cardiovasculares matam cerca de 12 

milhões de pessoas, o que corresponde a um terço dos óbitos em todo o mundo. Cerca de 

80% dos óbitos ocorrem em países de baixa ou média renda. Dois terços dos acidentes 

vasculares ocorrem em países em desenvolvimento. Em 2010 as doenças cardiovasculares 

foram consideradas as principais causas de mortalidade nos países em desenvolvimento. 

Pelo menos 20 milhões de pessoas sobrevivem ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou 

AVC a cada ano. Muitas delas continuam dependendo de atenção clínica dispendiosa30.

A doença coronariana também é responsável por um número elevado de óbitos na 

Austrália. Segundo o governo Australiano a doença cardíaca coronária mata australianos 

mais do que qualquer outra doença31. 

Através  desses  dados  estatísticos  constata-se  que  a  doença  coronariana  é 

responsável por um numero elevado de óbitos em países em desenvolvimento e também 

em países desenvolvidos.

Um  dos  determinantes  para  esse  aumento  da  incidência  das  doenças 

cardiovasculares  é  a alteração  do padrão de vida da população,  onde verificamos  uma 

população  com  piora  do  padrão  dietético-nutricional,  aumento  da  obesidade,  stress, 

aumento  do  número  de  pessoas  que  possuem Diabetes  Mellitus,  Hipertensão  Arterial, 

aumento do consumo do Tabaco e do Álcool.

Fatores de Risco para Doença Coronariana

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

A Hipertensão arterial é uma doença crônica, que predispõe ao aparecimento 

de outras doenças crônicas como doenças coronarianas, doença renal, quando não é 

corretamente tratada.



Em termos  de  definição  do  conceito  de  Hipertensão  Arterial,  foi  adotada  a 

classificação  definida  no  III  Consenso Brasileiro  de  HA.  “A hipertensão arterial  é, 

portanto, definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma 

pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que não estão fazendo 

uso  de  medicação anti-hipertensiva”11  ,  quando  encontrado  em pelo  menos  2  aferições 

realizadas em momentos diferentes, com o paciente em repouso.

O desenvolvimento da hipertensão depende da interação entre  fatores ambientais, 

hábitos  alimentares  e  a  predisposição  genética,  sabendo-se  também  que  a  hipertensão 

ocorre decorrente de fatores funcionais do nosso corpo e também de alterações estruturais 

do sistema cardiovascular. 

  Estatisticamente, “a hipertensão afeta de 11 a 20% da população adulta com mais 

de 20 anos. Cerca de 90% dos pacientes com acidente vascular encefálico (AVE) e 40% 

das vítimas de infarto do miocárdio apresentam hipertensão associada”.11

A HAS  é  reconhecida  mundialmente  como  o  maior  fator  de  risco  passível  de 

prevenção nos casos de acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, doença 

vascular periférica e insuficiência renal32.

A Hipertensão Arterial Sistêmica existe num contexto sindrômico, com alterações 

hemodinâmicas,  tróficas  e  metabólicas,  entre  as  quais  a  própria  elevação  dos  níveis 

tensionais, as dislipidemias,  a resistência insulínica,  a obesidade, a microalbuminúria,  a 

atividade aumentada dos fatores de coagulação,  a redução da complacência arterial  e a 

hipertrofia  com alteração da função diastólica do ventrículo esquerdo.  O tratamento da 

HAS é realizado utilizando as seguintes estratégias: educação, modificações dos hábitos de 

vida e medicamentos. 

Geralmente, o tratamento para a hipertensão arterial está associado à modificação 

do estilo de vida, visando à redução do peso, realizando uma dieta rica em frutas, legumes 

e verduras, com redução da ingesta de sódio, diminuição do uso do tabaco e do álcool e 

com a inserção de atividades físicas no seu cotidiano.

As  modificações  no  estilo  de  vida  são  aplicáveis  a  todos  os  pacientes,  aos 

hipertensos crônicos e até mesmo aos pacientes identificados por possuírem fatores que 

predispõem ao aparecimento da hipertensão. 

Diabetes Mellitus (DM)



O  diabetes  é  uma  doença  metabólica  que  pode  levar  a  complicações  como  a 

disfunções e insuficiência de vários órgãos como coração, rins e cérebro. Pode resultar da 

diminuição da secreção de insulina pelo pâncreas e/ou por resistência à ação da insulina. 

“Caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, 

lipídeos e proteínas”.11

O diagnóstico do diabetes tem seus critérios estabelecidos pela OMS e Sociedade 

Brasileira de Diabetes “como apresentação de sintomas de diabetes e glicemia casual maior 

que 200mg/dl  (sendo que o diagnóstico deve ser confirmado em dosagem posterior  de 

glicose  maior  ou  igual  a  126mg/dl  após  jejum  de  8h)  ou  glicemia  maior  ou  igual  a 

200mg/dl após sobrecarga com 75g de glicose” 33.   O estudo do Diabetes, a realização de 

hábitos  que  levem  a  prevenção  e  a  realização  de  métodos  para  tratamento,  se  deve 

principalmente a grande prevalência de pessoas portadoras da doença, “sendo 177 milhões 

em 2000, com expectativa de alcançar 350 milhões de pessoas em 2025”11. 

O Diabetes Mellitus, é classificado em Diabetes tipo I, quando há a destruição da 

célula beta levando a deficiência absoluta de insulina e o Diabetes tipo II, quando há uma 

deficiência relativa da insulina. Como principais fatores que predispõe ao aparecimento do 

diabetes  são:  o  sobrepeso,  a  obesidade,  história  familiar  e  a  hipertensão  arterial.  O 

tratamento do Diabetes, assim como da hipertensão arterial,  de deve a modificações no 

estilo de vida, visando melhoria dos índices de pressão arterial,  realização de atividade 

física com finalidade da alteração do peso, dieta alimentar, com diminuição da ingesta de 

açúcares.

Tabagismo

No Brasil,  estima-se  que  cerca  de  200.000  mortes  por  ano  são  decorrentes  do 

tabagismo34. O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de 

mortes  anuais,  o  que  corresponde  a  mais  de  10  mil  mortes  por  dia.  Caso  as  atuais 

tendências de expansão do seu consumo sejam mantidas, esses números aumentarão para 

10 milhões de mortes anuais por volta do ano 2030, sendo metade delas em indivíduos em 



idade produtiva (entre 35 e 69 anos) 35. O tabagismo causa cerca de 50 doenças diferentes, 

principalmente as doenças cardiovasculares tais como: a hipertensão, o infarto, a angina, e 

o derrame 36. O abandono do cigarro diminui a mortalidade e a morbidade cardiovascular, 

melhora a qualidade de vida, e a capacidade física  em todas as faixas etárias, além de 

diminuir o risco de câncer de pulmão e outros, tanto em homens como em mulheres.

Dislipidemias

Designam-se  dislipidemias  as  alterações  metabólicas  lipídicas  decorrentes  de 

distúrbios  em qualquer  fase  do  metabolismo  lipídico,  que  ocasionem repercussão  nos 

níveis séricos das lipoproteínas. Dislipidemia significa que altos níveis de gorduras estão 

circulando  no  seu  sangue.  Essas  gorduras  incluem  colesterol  e  triglicérides.  O  perfil 

lipídico é definido pelas determinações do colesterol total, do HDL (colesterol contido nas 

HDL) e LDL (colesterol contido nas LDL).

 O  risco  de  Doença  Coronariana  aumenta  significativa  e  progressivamente  acima  dos 

valores desejáveis de Colesterol total e LDL. Para o HDL, a relação de risco é inversa: 

quanto mais  elevado seu valor,  menor  o risco de Doença Coronariana.  HDL acima de 

60mg/dL seria um "fator protetor". 

Sedentarismo

A atividade física é um dos fatores principais no estilo de vida. Apresentando um 

papel  na prevenção e  no manuseio  das debilitações  que afetam a população  idosa.  Os 

exercícios físicos, tanto em excesso como em escassez provocam problemas e interferem 

na modificação do estilo de vida, na prevenção de doenças e inaptidão.“A atividade física é 

importante na prevenção do declínio funcional e no aumento da sobrevivência, além de 

prevenir doenças, o exercício tem também um papel preponderante, melhorando a função 

em algumas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca congestiva e doença pulmonar 

crônica”37. 

Obesidade



A  obesidade  hoje  é  considerada  uma  doença  e  caracteriza-se  pelo  excesso  de 

gordura no corpo, representando um dos grandes problemas de saúde pública no mundo 

inteiro.A prevalência de obesidade tem aumentado em todo o mundo e vem se tornando o 

maior problema de saúde na sociedade moderna na maioria dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento.  A obesidade  é  medida  usando uma escala  chamada  índice  de  massa 

corpórea ou IMC, que é calculada usando seu peso e altura.  Um IMC maior  que 30 é 

considerado obesidade. O Índice de Massa Corporal é uma medida utilizada para medir a 

obesidade adotada pela  OMS. É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade 

que tem sido associada com um aumento no risco de doença arterial coronariana

A tabela abaixo pode ser usada para consulta do Índice de Massa Corporal.
Resultado Situação
Abaixo de 17 Muito abaixo do peso
Entre 17 e 18,49 Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,99 Peso normal
Entre 25 e 29,99 Acima do peso
Entre 30 e 34,99 Obesidade I
Entre 35 e 39,99 Obesidade II (severa)
Acima de 40 Obesidade III (mórbida)

Tabela 1: Índice de Massa Corpórea38

Tensão Emocional (Estresse)

O  estresse  mental  ou  emocional  é  um  dos  maiores  problemas  das  sociedades 

modernas. O  sistema  cardiovascular  participa  ativamente  das  adaptações  ao  estresse, 

estando  portanto  sujeito  às  influências  neuro-humorais.  As  respostas  cardiovasculares 

resultam principalmente em um aumento da freqüência cardíaca, da contratilidade, débito 

cardíaco e pressão arterial39. A presença de isquemia induzida pelo estresse mental está 

associada  com aumento  significante  da  freqüência  de eventos  cardíacos  fatais  ou  não-

fatais,  independente  da  idade,  fração  de  ejeção,  infarto  agudo  do  miocárdio  prévio  e 

eventos provocados na isquemia esforço induzida40.

É importante,  que os coronariopatas e também os que ainda não desenvolveram 

doença coronariana sejam orientados e esclarecidos,  no intuito de conseguirem ter uma 

visão melhor sobre os fatores que podem desenvolver, sobre a doença coronariana e as 

consequências que a mesma pode acarretar. Com base no que se estabelece o autocuidado, 



tendo  por  finalidade  principal  o  empenho,  bem  como  a  procura  da  assistência  de 

enfermagem para auto-avaliação e controle da doença coronariana. 

O enfermeiro precisa orientar os pacientes sobre os métodos de redução do estresse, 

as técnicas de relaxamento,  dieta hipolipídica (pobre em colesterol),  cessação do fumo, 

controle  do  peso,  evitar  a  ingestão  excessiva  de  cafeína,  o  uso  de  álcool,  incentivar 

consultas  de  acompanhamento  para  controle  do  diabetes  e  hipertensão.  Bem como  os 

fatores que aumentam o risco para desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Tudo 

isso deve ser desenvolvido em um programa de educação em saúde cujo foco é o paciente, 

suas experiências, demandas e necessidades em uma relação dialógica com o enfermeiro.

CAPÍTULO III - TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

Tipo de Estudo

Apresentado o objeto de estudo – os saberes dos clientes com fatores de risco para 

doença coronariana acerca das suas condições de saúde voltadas para o cuidado – optou-se 

por uma abordagem qualitativa,  uma vez que o objeto de estudo não pode ser definido 

como  um  fato  relacionado  ao  mundo  concreto,  objetivo  e  mensurável.  A  pesquisa 



qualitativa preocupa-se em mostrar uma realidade que não pode ser quantificada, ou seja, 

não pode ser medida, “permite a reflexão das ações desenvolvidas pelo ser humano, em 

situações  que  podem  ser  expressas  e  detectadas  pelo  subjetivo,  buscando  idéias  e 

sentimentos que o lado objetivo não permite perceber. Além de possibilitar  a descrição 

exata dos fatos”41.

Aspectos Éticos da Pesquisa

Como esta pesquisa envolve seres humanos, de forma direta ou indireta, em sua 

totalidade  ou  parte  dele,  incluindo  o  manejo  de  informações,  torna-se  de  fundamental 

importância  assegurar  e  respeitar  os  direitos  dos  sujeitos  do  estudo,  de  acordo  com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Desta forma, 

esta Pesquisa foi  submetida ao Comitê  de Ética em Pesquisa do Hospital  Universitário 

Antonio Pedro, sendo aprovado sob o número: 0139.0.258.000-11 (Anexo A). Aos sujeitos 

da pesquisa foram fornecidas as devidas orientações para posterior assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).

Cenário da pesquisa

A  pesquisa  teve  como  cenário  um  hospital  da  rede  privada  especializado  no 

atendimento a pacientes cardiopatas, localizado na cidade de Niterói,  Estado do Rio de 

Janeiro. Trata-se de um hospital de pequeno porte que possui uma Unidade Coronariana 

com 07 leitos onde são atendidos pacientes para estratificação cardíaca, pacientes em pós 

operatório  de  cirurgia  cardíaca,  pós  procedimentos  hemodinâmicos  como:  Cateterismo 

Cardíaco, Angioplastia Transluminal, Implante de Marca passo provisório e permanente. 

Possui  uma  Unidade  Intensiva  composta  por  08  leitos  onde  são  atendidos  pacientes 

cardiopatas crônicos. Possui 03 alas de internação totalizando 34 leitos, onde são atendidos 

pacientes  mais  estáveis.  Possui  um  setor  de  hemodinâmica  onde  são  realizados 

procedimentos  invasivos  e  um  centro  cirúrgico  onde  são  realizadas  especificamente 

cirurgias cardíacas.

Sujeitos do Estudo



Os sujeitos da pesquisa foram 30 adultos e/ou idosos, com fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença coronariana, hospitalizados, com idade acima de 18 anos, em 

condições físicas e mentais de participar do estudo, devidamente formalizado no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para  seleção  dos  sujeitos  do  estudo  foi  realizada  uma  prévia  consulta  em 

prontuário, a fim de identificar quais atendiam aos seguintes critérios de inclusão: 

• Ser adulto ou idoso;

• Estar hospitalizado na Unidade Coronariana ou no setor de internação;

• Possui  um  ou  mais  dos  fatores  de  risco  para  doença  coronariana  listados  na 

literatura;

• Apresentar-se em condições de saúde em que possa responder às questões;

• Aceitar participar do estudo.

• Disponibilidade para participar de todas as etapas do estudo

• Assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido

Como critérios de exclusão foram definidos:

• Ter  sido  submetido  a  procedimento  cirúrgico  (cirurgia  cardíaca)  durante  a 

internação;

• Ter  sido  submetido  a  procedimentos  invasivos  para  tratamento  da  doença 

coronariana;

• Possuir como diagnóstico algum tipo de doença coronariana

• Não assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido

Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2011 a janeiro de 2012, sendo 

utilizadas  duas  técnicas:  análise  documental  e  entrevista  semi  estruturada.  A  análise 

documental foi realizada em prontuários, através de um roteiro (APÊNDICE B), com o 

objetivo de conhecer o perfil dos clientes inclusos nesse estudo, sendo realizada antes da 

entrevista. A entrevista semi estruturada objetivou coletar dados relativos aos saberes dos 



sujeitos acerca do desenvolvimento de coronariopatias formas de autocuidado, tratamento 

e prevenção (APÊNDICE C).

A entrevista  semi-estruturada é conceituada como uma conversa efetuada face a 

face entre o informante e o pesquisador, visando colher dados fidedignos através de uma 

conversação  dirigida  ou  livre  e  orientado  com  o  propósito  de  buscar  informações 

significativas para o tema abordado no estudo41.

Os pacientes aptos a participar do estudo eram abordados e a eles era realizado uma 

explicação  do  estudo  e  solicitada  a  participação,  sendo  então  entregue  o  termo  de 

consentimento livre esclarecido para assinatura e em seguida era realizada a entrevista, a 

qual  era  gravada  em aparelho  digital  para  preservar  a  integralidade  dos  discursos  dos 

sujeitos. 

Análise dos dados 

Para a organização dos dados coletados, inicialmente foi realizada uma análise a 

fim de  caracterizar  os  sujeitos.  Para  a  análise  dos  dados  levantados  através  da  análise 

documental dos prontuários, foi realizada uma analise estatística simples, culminando no 

levantamento dos seguintes itens, segundo o roteiro de análise documental: Caracterização 

dos Sujeitos, Antecedentes Clínicos, Hábitos de Vida, Percepção do Estresse Emocional, 

Antecedentes Familiares e Estilo de Vida. 

Após a coleta,  as  entrevistas foram transcritas  na íntegra e depois submetidas à 

análise temática, com sucessivas leituras para identificação dos temas comuns que foram 

agrupados em categorias. A análise temática permitiu descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objetivo analítico visado 41.

Ao final desse processo emergiram as seguintes categorias: Saberes sobre o estado 

de saúde e doença, Saberes sobre a origem da doença e Cuidado em saúde – Tratamento e 

prevenção. 







CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os  Fatores  de  Risco  para  desenvolver  doença  coronariana  são  condições  que 

implicam em um aumento no risco do surgimento de uma doença do coração ou dos vasos 

sanguíneos. Os fatores de risco para doenças cardiovasculares são usados para identificar 

aqueles  indivíduos  na  população  que tem risco  de  desenvolver  doença  cardiovascular. 

Existem  diversos  fatores  de  risco  para  doenças  cardiovasculares,  os  quais  podem  ser 

divididos em imutáveis e mutáveis. 

Fatores imutáveis:  São fatores imutáveis aqueles que não podemos mudar e por isso não 

podemos tratá-los. São eles: História Familiar,  Idade e Sexo. Fatores mutáveis:  São os 

fatores  sobre  os  quais  podemos  influir,  mudando,  prevenindo  ou  tratando.  São  eles: 

Tabagismo,  Hiperdislipdemia,  Hipertensão  Arterial,  Sedentarismo,  Obesidade,  Diabete 

Melitus e Estresse. 

Para  uma  prevenção  adequada  da  doença  cardiovascular  é  necessária 
uma  boa  estratificação  do  risco  e  real  controle  dos  fatores 
predisponentes.  Várias  diretrizes  foram publicadas  na  tentativa  de  se 
prevenir a doença cardiovascular e devem ser seguidas. É mandatório 
que  se  controle  a  pressão  arterial  e  o  colesterol  agressivamente.  O 
tabagismo também deve ser combatido de forma agressiva. A prevenção 
e o tratamento do excesso de peso, da síndrome metabólica e do DM, 
por intermédio de alimentação adequada e exercício físico, também têm 
papel extremamente importante. (42:213)  

Os  enfermeiros  com o  conhecimento  acerca  dos  principais  fatores  de  riscos  da 

doença coronariopata devem orientar quanto à manutenção ou mudança de um estilo de 

vida adequado para a promoção de sua saúde, e promover uma alimentação mais saudável, 

restringindo o sódio  de sua dieta  e  inserindo frutas  e  vegetais;  além disso,  devem ser 

encorajados  a  modificar  outros  hábitos,  tais  como  a  redução  do  fumo  e  da  ingestão 

alcoólica.



Caracterização dos Sujeitos

 Muitos  estudos  epidemiológicos  já  foram  realizados  a  fim  de  possibilitar  a 

investigação dos fatores agravantes e determinantes das cardiopatias. Com o surgimento de 

estudos  com  grande  numero  na  amostragem,  como  o  de  Framingham43,  foi  possível 

determinar com maior alguns dos fatores de risco para doença coronariana. 

Existem os fatores não modificáveis, entre eles a idade, o sexo e a raça. Diversos 

estudos já demonstraram que a doença cardiovascular possui maior prevalência em pessoas 

com idade mais avançada, onde com o avanço das faixas etárias, elevam-se os índices das 

doenças  cardiovasculares,  é  mais  prevalente  em pessoas  do  sexo  masculino  e  da  raça 

negra.

Quanto a Idade

Nesta  pesquisa  envolvendo  a  prevalência  dos  fatores  de  risco  para  doenças 

cardiovasculares, evidenciou-se que há relação entre o aumento da idade e o aparecimento 

de cardiopatias. Os participantes da pesquisa tinham entre 30 e 80 anos.

Sabe-se que a aterosclerose se inicia  na infância e geralmente vai se manifestar 

após os 55 anos nos homens e 65 anos nas mulheres. A idade avançada é uma marcadora 

da  quantidade  de  placas  ateroscleróticas  estabelecidas.   Quanto  maior  a  quantidade  de 

placas maior o risco de Doença Coronariana (42:212).

A mudança mais significativa que a idade gera no sistema cardiovascular ocorre 
no miocárdio. Este se torna 25% mais espesso o que compromete a força contrátil 
dos ventrículos e conseqüentemente do débito cardíaco. É importante mencionar 
que os vasos sanguíneos de uma maneira geral também se tornam mais espessos e 
menos elásticos.  O declínio da elasticidade  arterial  e  o  aumento na resistência 
vascular periférica geram um aumento gradual da pressão arterial 44.

Normalmente as doenças cardiovasculares são relacionadas aos idosos, decorrentes 

não só da faixa etária, mas também de outros agravos crônicos, como HAS e DM. Nesse 

estudo, podemos observar através do gráfico abaixo que 45% dos participantes são idosos, 

com faixa etária acima de 60 anos e 55% são adultos com faixa etária abaixo de 60 anos. É 

importante  salientar  que para fazer  parte  da pesquisa o participante  deveria  possuir  ao 

menos um fator de risco para o desenvolvimento da doença coronariana. Desta forma é 



possível observar que a amostra se deu por pessoas com fator para doença coronariana com 

idade superior  a 30 anos e inferior  a 80 anos e  que a idade também é um fator  a ser 

considerado. É importante apontar que 65% dos participantes estavam acima de 55 anos, o 

que está de acordo com o que vem sendo demonstrado na literatura em diversos estudos.

Gráfico 1: Caracterização dos Sujeitos quanto a Faixa Etária

Quanto ao Gênero

Até os 50 anos de idade, a taxa de mortalidade por doenças cardíacas é  maior em 

homens que em mulheres; no entanto, após a menopausa, as taxas de doenças cardíacas em 

mulheres aumentam consideravelmente, de forma a quase alcançar a taxa masculina por 

volta dos 60 anos, provavelmente devido a algum fator protetor presente nos  estrógenos, 

cujos níveis caem profundamente após a menopausa. 

As doenças cardiovasculares permanecem a principal causa de morbimortalidade 

entre as mulheres em vários países como os EUA e o Brasil, especialmente acima de 50 

anos de idade.45 

Estudos explicam que a maior incidência da doença cardiovascular nas mulheres se 

deve  ao  climatério,  período  da  vida  situado  entre  os  35  e  65  anos  de  idade  que  é 

considerado uma transição entre a fase reprodutiva e aquela em que a reprodução natural 

não  é  mais  possível.  Diversas  mudanças  fazem parte  desse  período,  e  uma  delas  é  a 

menopausa.  Este  acontecimento  na  vida  da  mulher  é  muito  significativo,  ela  propicia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Menopausa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menopausa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem


sintomas  desconfortáveis  e  aumento  na  incidência  de  doenças,  entre  elas  a  doença 

cardiovascular.

De fato, em mulheres com a mesma faixa etária, a doença arterial crônica ocorre 

duas  a  três  vezes  mais  em  mulheres  após  a  menopausa  do  que  aquelas

na pré menopausa.45 

O estudo de Framingham, comparando a incidência de doença cardiovascular em 

mulheres na pré e na pós menopausa em quatro faixas etárias demonstrou que quanto mais 

jovem a mulher, maior o risco de doença cardiovascular se esta estiver no climatério 45.

Observa-se  que  há  alguns  anos  as  mulheres  vêm  passando  por  uma  transição, 

buscando  a  igualdade  sexual,  onde  vivem uma  tripla  jornada,  sendo  esposas,  mães  e 

trabalhadoras.  As mulheres ganharam maior espaço no mercado de trabalho,  e também 

mudanças no seu estilo de vida em que o uso da bebida alcoólica e do tabaco se tornaram 

mais presentes. Nesse estudo podemos observar que 73% dos participantes são mulheres o 

que chama a atenção, visto ser o oposto do perfil epidemiologico em relação a estudos de 

grande  porte  realizados  anteriormente.  É  importante  ressaltar  que  o  quantitativo  de 

participantes nessa pesquisa se faz em um numero reduzido, e desta forma não podemos 

afirmar a mudança epidemiológica, mas podemos apresentar esse novo dado, com vista a 

incentivar a prevenção para doença cardiovascular em mulheres cada vez mais jovens. 

 

Gráfico 2: Caracterização do Sujeito quanto ao Gênero.



Quanto a Etnia

Epidemiologicamente  em  maior  incidência  em  pessoas  da  raça  negra.  O  estudo 

National Health and Nutrition Examination Study III  (NHANES III)46 mostrou que negros 

sem  descendência  hispânica  tiveram  uma  taxa  de  Doença  Arterial  Obstrutiva  Periferica 

(DAOP) três vezes maior que brancos sem descendência hispânica4. Em outro estudo Multi-

Ethnic Study of Atherosclerosis  a DAOP teve elevada prevalência em homens e mulheres 

negras8. 

Reconhecidamente a Hipertensão Arterial e a Doença coronariana têm um elevado 

índice na população em geral,  sendo sua prevalência em pessoas de etnia negra. Nesse 

estudo houve predominância das pessoas com fatores de risco para doença coronariana foi 

da raça branca, 94% dos participantes. Porém é importante ressaltar que o Brasil é um país 

multirracial,  onde  podemos  observar  uma  mistura  étnica,  onde  podemos  descender  de 

negros, pardos, índios ou hispânicos.

Em outros dois estudos  brasileiros que incluíram raça os  autores  encontraram menor 

prevalência entre negros – o de Araraquara47
 e o de Catanduva 48 em São Paulo.

A doença cardiovascular pode acometer brancos, negros, índios, pessoas de qualquer raça, 

principalmente  se  já  possuem fatores  de  riscos  que  predispõe  o  seu  aparecimento.  A  grande 

importância é em realizar o cuidado, a fim de prevenir a doença cardiovascular, visto que possue 

um alto índice de morbimortalidade. 

Gráfico 3: Caracterização do Sujeito quanto a Etnia



Antecedentes Familiares

Quando questionados sobre a presença de familiares em primeiro e segundo grau, 

100% dos  entrevistados  confirmaram possuir  um ou  mais  familiares  com histórico  de 

doenças cardiovasculares.

Considera-se o antecedente familiar como fator de risco para o desenvolvimento da 

doença coronariana “quando o indivíduo tem familiares diretos como pai, mãe e irmãos 

que apresentaram a doença antes dos 55 anos de idade.” 49 A presença de histórico familiar 

evidencia maior probabilidade de desenvolver doença cardiovascular.

 No estudo realizado por Framingham foi comprovado a vulnerabilidade familiar às doenças 

coronarianas,  “independente  de  outros  fatores  de  risco,  os  indivíduos  que  cujos  parentes  de 

primeiro grau tiveram doenças coronarianas prematuramente tem um risco de duas a cinco vezes 

maior de desenvolver a doenças do que indivíduos com histórico familiar negativo”50.

Nesse estudo foi confirmado o que já vem sendo relatado em diversos estudos da 

literatura, que pessoas que possuem familiares diretos com histórico de doença coronariana 

apresentam maiores chances de apresentar a doença coronariana. A grande importância em 

identificar  a existência  de antecedentes familiares se faz na realização da educação em 

saúde com vista para a prevenção em saúde relacionada à doença coronariana.

 

Estado Civil, Ocupação e Escolaridade

Neste  item  será  discutido  a  cerca  do  estado  civil  dos  participantes,  nível  de 

escolaridade  e  sua  ocupação  profissional. Quanto  ao  estado  civil,  em  sua  maioria  os 

entrevistados são casados, totalizando 44% dos participantes, seguido do estado civil viúvo 

que totalizaram 27% . 



Gráfico 4: Caracterização do Sujeito quanto ao Estado civil

Em relação à ocupação, a maioria possui como ocupação os afazeres do lar, o que 

já era esperado visto que a maioria dos entrevistados foram mulheres.

Gráfico 5: Caracterização do Sujeito quanto a Ocupação

Com relação ao grau de instrução podemos observar que nenhum dos participantes 

era analfabeto, ao contrário todos os participantes possuíam algum nível de instrução: 50% 

dos participantes possuem 2º grau completo ou 3º grau incompleto e 3º grau completo, o 

que  demonstra  que  os  participantes  são  pessoas  com  bom  nível  de  instrução,  porém 

demonstraram não conhecer os fatores de risco para doença coronariana.



Gráfico 6: Caracterização do Sujeito quanto a Escolaridade

Antecedentes Clínicos

Sabemos que as doenças cardiovasculares podem aparecer decorrentes dos fatores 

de  risco não  modificáveis,  como a  idade,  raça,  gênero  e  hereditariedade,  associados  a 

fatores de risco modificáveis como a Hipertensão arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemia 

e  Obesidade.  Esses  fatores  de riscos  modificáveis  neste  estudo foram agrupados como 

Antecedentes Clínicos. 

Durante  a  coleta  de  dados  foram  identificados  os  fatores  de  risco  para  o 

desenvolvimento da doença coronariana que os participantes apresentavam. Identificamos 

que 83% dos entrevistados apresentavam Hipertensão Arterial, 61% eram dislipidêmicos e 

22% eram obesos e 39% diabéticos. 

É  importante  ressaltar,  mediante  os  números  apresentados  no  estudo,  que  a 

Hipertensão, a Diabetes Mellitus, a Dislipidemia e a Obesidade são importantes fatores de 

risco para instalação da doença coronariana. São condições que implicam em um aumento 

no risco do surgimento de uma doença do coração ou dos vasos sanguíneos.

Em relação  à  hipertensão  vários  estudos  epidemiológicos  indicam que  ela,  por 

qualquer dos critérios adotados, representa fator de risco importante para a exteriorização 

da doença aterosclerótica em ambos os sexos 51.

Nos  estudos  oriundos  da  população  de  Framingham,  sequelas  cardiovasculares 

ateroscleróticas,  incluindo  acidente  vascular  cerebral  átero-trombótico,  doença  cardíaca 



coronariana e doença arterial periférica, ocorreram com frequência global 2 a 3 vezes maior em 

hipertensos, quando comparados com normotensos da mesma idade.

Com relação às dislipidemias a maioria dos eventos coronários nos idosos ocorre na 

presença  de  valores  lipídicos  discretamente  alterados  ou  quando  a  dislipidemia  está 

associada a outros fatores de riscos  51. Conforme estes dados, podemos observar o risco 

relativo existente em um paciente hipertenso em pré dispor uma doença coronariana como 

o Infarto, que hoje se constitui de grande importância no âmbito da saúde pública. 

Em  relação  ao  Diabetes  Mellitus,  indivíduos  diabéticos  apresentam  “risco 

aumentado de 3 a 4 vezes de sofrer evento cardiovascular e o dobro do risco de morrer 

deste evento quando comparados à população geral”52.

O diabetes mellitus tipo 2 é um dos mais graves problemas de saúde 
pública  em  todo  o  mundo,  particularmente  no  Brasil,  pela  alta 
prevalência  e  por  se  destacar  como  importante  fator  de  risco 
cardiovascular. As doenças cardiovasculares (DCV), em pacientes com 
DM são responsáveis por 80% dos óbitos. (53:113).

O que se mostra de grande importância é identificar os pacientes diabéticos o mais 

precoce  possível,  visando viabilizar  medidas  preventivas  e/  ou  terapêuticas,  que  sejam 

capazes de reduzir o alto grau de morbimortalidade. O benefício está em prevenir eventos 

cardiovasculares estabelecendo estratégias que aperfeiçoem a identificação e possibilitem 

intervenções nos pacientes de alto risco, buscando reduzir a mortalidade.

Com relação a dislipidemia, já é bem conhecida a associação entre níveis elevados 

de colesterol total e LDL e o risco de doença coronariana.A identificação dos fatores de 

risco é fundamental para a prática clínica e para o desenvolvimento de estratégias de saúde 

pública  para  prevenção  primária  e  secundária  das  doenças  isquêmicas  e  doenças 

cerebrovasculares.

Existe  um  consenso  de  que  o  tratamento  da  dislipidemia  deve  ser  focado  em 

terapias  não farmacológicas,  principalmente  em dieta,  exercícios  e controle  de peso.  A 

terapia nutricional é uma conduta terapêutica a ser adotada na prevenção e/ou tratamento 

das dislipidemias, segundo as Diretrizes de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose54.

Os pacientes devem ser orientados quanto a mudança do estilo de vida e alimentar e 

seus  benefícios  para  a  saúde  e  principalmente  devem  ser  estimulados  a  adesão  ao 

tratamento e alteração alimentar.



Em relação à obesidade, podemos afirmar que é uma doença cada vez mais comum 

em adultos e jovens. A grande preocupação é o risco de doenças associadas a obesidade, 

como a Hipertensão arterial, o Diabetes mellitus, e também as doenças cardiovasculares. O 

importante está em observar o mais precocemente o aparecimento dessas comorbidades a 

fim de que seja possível prevenir o aparecimento de outras comobirdades ou doenças mais 

graves e de se realizar a educação em saúde a fim da melhoria da sua condição de vida com 

a perda de peso, permitindo uma mudança no seu estilo de vida e maior qualidade de vida.

A importância  da  obesidade  como fator  de  risco  para  a  ocorrência  de  doenças 

cardiovasculares  tem se  tornado cada  dia  mais  evidente,  e  o  fato  adquire  ainda  maior 

importância quando consideramos que as doenças cardiovasculares representam a principal 

causa de mortalidade no Brasil 55. 

Gráfico 7: Caracterização do Sujeito quanto aos Antecedentes Clínicos.

Hábitos de Vida

Neste  estudo,  os  Hábitos  de  Vida  estão  expostos  como  o  uso  do  Tabaco,  o 

Sedentarismo  e  o  estresse.  Evidenciou-se  que  os  mais  de  50%  dos  participantes  são 

tabagistas  e  sedentários  e  que  44% se  consideram estressados,  como mostra  o  gráfico 

abaixo:



O tabagismo, hoje considerado vício e não hábito é tido pela organização 
mundial de saúde como o maior fator de risco evitável de morbidade e 
mortalidade. Estudos epidemiológicos demonstram de modo consistente 
que a frequência de eventos coronários nos ex-fumantes é menor do que 
nos  fumantes.  A  manutenção  do  vício  de  fumar  em ateroscleróticos 
aumenta  o  risco  cardiovascular  e  o  seu  abandono  reduz  50%  à 
recorrência de eventos um ano após 51.

O tabagismo não somente desempenha um papel importante no desenvolvimento 

das Doenças cardiovasculares, como aumenta o risco de hipertensão arterial. Observa-se 

um aumento agudo da tensão arterial após se fumar um cigarro entre fumantes crônicos e 

não fumantes. Atualmente, reconhece-se que a erradicação do hábito de fumar é a forma 

mais efetiva, de melhorar a saúde da população56.

A  obesidade  e  a  inatividade  física  também  foram  associadas  com  o  risco  de 

desenvolvimento  da  doença  cardiovascular  constituindo-se  fatores  de  risco  mais 

significativos57.  Já  a  atividade  física  regular  e  o  bom estado  físico  contribuem para  o 

equilíbrio energético. O sedentarismo se associa aos níveis mais altos dos principais fatores 

de risco, fundamentalmente como conseqüência de uma maior prevalência da obesidade, 

podendo  os  exercícios  periódicos  ajudar  a  reduzir  a  hipertensão  arterial  e  a 

hipercolesterolemia(57;58).

Em relação ao estresse, este tem sido apontado como um dos pontos determinantes 

na gênese do estudo de doenças cardiovasculares, é o papel que as emoções desempenham 

na manifestação da doença. Nas emoções encontramos dois fatores interligados: o estresse 

e o perfil psicológico do indivíduo54.

Na manifestação das doenças cardiovasculares geralmente ocorre uma associação 

entre os diversos fatores de risco, observando-se que na maioria da manifestação dos casos 

de doenças cardiovasculares possuem o estresse como fator em evidência54.

Durante  a  coleta  dos  dados  foi  questionado  aos  participantes  se  estes  se 

consideravam estressados e 44% afirmaram possuir um alto nível de ansiedade e tensão 

emocional e se consideravam estressados.



Gráfico 8: Caracterização dos Sujeitos quanto aos Hábitos de Vida.

Saberes sobre o processo saúde doença

O saber sobre saúde

Sempre que questionamos o conceito de saúde lembramos em como a Organização 

Mundial  de Saúde a define, sendo saúde como:  o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade.

Dorothéa Orem define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como “a 

situação de perfeito bem-estar físico, mental e social”17.

 O que estes conceitos vêm nos apresentar? Mostra-nos que ao desligarmos a saúde 

da doença obtemos conceitos diferentes e que a saúde não se limita somente ao corpo, a 

carne mas também a mente, a relação psíquica. Saúde vai além do individual é para todos e 

é dever dos setores sociais e econômicos oferece-la, incluindo-a nas políticas públicas.

Quando questionados sobre o que é saúde obtivemos respostas das diversas formas, 

utilizando  diferentes  palavras,  mas  observando  em  sua  maioria  o  mesmo  sentido. 

Verificamos que a saúde é o bem estar, é se sentir bem é realizar um cuidado, prevenção de 

doenças. Como podemos verificar na fala abaixo:



O que eu entendo como saúde? É manter o corpo limpo, bem tratado 
e  fazer  bastante  exercício,  boa  alimentação...  é  isso  enfim. 
(Depoente 2) 

Saúde eu entendo como bem estar, você se olhar e se sentir bem e... 
isso para mim é saúde. (Depoente 7)

Seria  o  que  a  OMS  determina,  que  seria  o  bem  estar  físico, 
financeiro e da parte do laser, físico ou psíquico. (Depoente 12)

Entendo que saúde é o bem estar físico e emocional. (Depoente 22)

O conceito de saúde tem mudado radicalmente nos últimos anos. Gradativamente, 

esse conceito foi se expandindo e incorporando as dimensões física, emocional, mental, 

social e espiritual do ser humano. Mas antigamente, saúde significava apenas a ausência de 

doença. Nesse estudo a saúde também foi dita como antônimo de doença, se não há doença 

há saúde ou vice e versa.

Saúde para mim é a ausência de doença, e a doença, ela se manifesta 
de varias maneiras e você pode causar a própria doença. (Depoente 
01)

Saúde é o que eu tinha, não tinha nada, não tinha diabetes, não era 
hipertensa. Saúde era o que eu tinha. Hoje eu não tenho mais, sou 
diabética, sou hipertensa, tive um AVC, trombose. (Depoente 10)

Saúde para mim é fundamental,  se não tiver saúde nos não temos 
nada, então temos que tomar bastante cuidado para manter a saúde. 
Se não temos saúde temos a doença. (Depoente 25)

Ao serem questionados sobre a própria saúde, a maioria relatou não estar bem de 

saúde visto que estava internado na ocasião ou por terem alguma doença. Consideraram a 

saúde como a ausência de doença, e não levaram em consideração a questão de bem estar 



físico e psíquico e de possuírem inúmeros fatores para o adoecimento. Como podemos ver, 

conceituando saúde, os participantes a consideram como bem estar, porém ao conceituar a 

prórpria saúde, o que lhes importa é não estar com uma doença presente que possa afetar o 

seu dia a dia.

 A minha saúde hoje é bem baixa, to internada, não to bem. Antes 
disso minha saúde era boa, boa porque eu nunca liguei para nada, 
nunca  procurei.  Descobri  que  precisava  internar  porque  o 
ortopedista mandou, em virtude de estar com o colesterol alto, ser 
hipertensa,  ser  tabagista,  ele  mandou  eu  procurar  o  hospital. 
(Depoente 12)

Hoje a minha saúde é essa ai, passei mal no sábado, meu problema é 
a hipertensão. Hospital é a minha casa, eu procuro hospital para me 
cuidar, sempre procuro me tratar. Eu não tenho saúde, estou sempre 
internada.  (Depoente 19)

Não vou dizer com vejo minha saúde vou dizer como eu me vejo, 
muito  estressada,  muito  preocupada  e  eu  acho  que  isso  causa 
algumas doenças, mas não tem como eu controla-la. (Depoente 30).

Os participantes  da pesquisa  consideram a saúde um bem estar  físico,  psíquico 

desde que não apresente nenhuma doença que irá interferir no seu dia a dia.  Se quisermos 

influenciar a ação, o auto cuidado, seja pela busca de conhecimento, uso de medicação ou 

até mesmo alterações nos estilos de vida, precisamos antes compreender o que embasa a 

ação, ou seja, precisamos compreender o que cada um considera certo e errado. A palavra 

de ordem, no caso, não é educar, mas promover condições que favoreçam um processo de 

conscientização,  apresentando novos conceitos,  novas  ações,  para  que  cada  um reflita, 

individualmente,  como que as  mudanças  oferecidas  poderiam influenciar  positivamente 

sua saúde.

Na teoria do Autocuidado, Orem nos afirma que todos são capazes de aprender o 

autocuidado,  mas  se  faz  necessário  que  isso  não  seja  somente  um  conceito  para  a 

população mas seja uma ação a ser desenvolvida por cada, ao seu modo, é necessário que 

eles acreditem que a realização de mudanças no seu dia a dia irá melhorar a sua saúde e 

interferir no seu processo de doença.



O saber sobre a própria doença.

Em um passado recente a doença era definida como ausência de saúde, sendo a 

saúde definida como ausência de doença. Segundo a OMS, “doença é qualquer perturbação 

ou  anormalidade  observada  no  funcionamento  orgânico  do  indivíduo  ou  no  seu 

comportamento, quer no aspecto intelectual, quer do ponto de vista moral e social, de tal 

forma que lhe afete notavelmente aquele estado de bem-estar geral sugestivo de saúde33” .

Quando questionados se consideravam possuir alguma doença, muitos responderam 

que não, porém todos os participantes  da pesquisa deveriam possuir um dos fatores de 

risco  para  a  doença  coronariana,  sendo  a  hipertensão  arterial  ou  o  diabetes  uma  das 

doenças que todos os participantes possuíam. 

Os  portadores  de  Hipertensão  arterial  e  Diabetes  não  reconhecem tais  doenças 

como doenças visto que elas não prejudicam o seu dia a dia, eles não deixam de exercem 

suas atividades rotineiras, eles controlam a doença diante do uso de medicamentos e não as 

consideram como doença.

Não, não considero não. A hipertensão é uma coisa assim, é uma 
herança,  eu  sempre  fui  uma  criança  tranqüila,  uma  adolescente 
tranqüila. (Depoente 9)

Não, sou hipertensa, mas não tenho doença. (Depoente 11)

Não, não tenho nenhuma doença,  sou hipertensa e diabética,  mas 
sou  controlada.(Depoente 14)

Eu  não  me  considero  doente,  mesmo  eu  tendo  esses  problemas, 
tenho consciência, mas não me sinto uma pessoa doente. (Depoente 
27)

Segundo Freire a prática dialógica no contexto da educação popular anuncia um 

discurso  transformador,  mediado  pela  participação  do  sujeito  de  forma  ativa,  crítica  e 

questionadora. Na enfermagem, esse discurso de Freire nos faz pensar em como realizar 

educação em saúde, sendo importante a troca de saberes entre o sujeito e o enfermeiro, 

onde o enfermeiro abrindo seus conhecimentos estimule o paciente a realizar uma critica e 

questionar seus saberes a fim de transformá-los em novos conhecimentos.



Durante  a  realização  da  educação  em  saúde,  a  construção  do  conhecimento  é 

fundamentado em uma educação libertadora mediante o diálogo participativo, onde ambos, 

educando e educador contribuem para a formação do saber, aprendem e ensinam. Não é 

somente um momento educativo, mas de criação de vínculo, confiança, amizade e apoio e, 

até mesmo, em alguns casos, é um momento de libertação, terapia e lazer. Nesse espaço, o 

enfermeiro  proporciona  as  pessoas  à  possibilidade  de  falar,  de  serem  ouvidas  e 

compreendidas. A prática educativa é uma contribuição à pessoa como sentido de tornar o 

autocuidado uma realidade  a  fim de trazer  repercussões para a  autonomia  e  bem estar 

físico, psíquico e social. 

A vivência com a doença no dia a dia...

O  indivíduo  acometido  por  uma  doença  crônica  se  sente  por  muitas  vezes 

fragilizado fisicamente e principalmente emocionalmente, desta forma passa a demandar 

maior necessidade, onde deve ser realizado por parte do enfermeiro um acolhimento, para 

que a pessoa conheça a sua doença e se sinta mais  independente na realização do seu 

cuidado. Por outro lado, as doenças crônicas, como a HAS e o DM por ser de condição 

progressiva e lenta, o doente se vê impotente ao pensar que suas ações em pouco ou nada 

pode alterar a sua doença. Diante disso, vimos por muitas vezes, o estado de negação em 

relação a sua doença, porém esse estado pode acarretar em uma dificuldade para a adesão 

ao tratamento.  

Quando questionados sobre como vivem com a doença que possuem,  como ela 

afeta o seu dia a dia, tivemos a conformação de que os pacientes não consideram os fatores 

de risco para doença coronariana como doenças que podem lhe causar danos maiores. Os 

portadores  das  doenças  como  a  hipertensão,  diabetes,  hiperdislipidemias  consideram 

possuir  a  doença,  porém  não  realizam  nenhum  tipo  de  cuidado  especifico  para  tais 

doenças, Isso foi possível ao observar as seguintes falas: 

Lido como se fosse uma coisa normal, porque ela vem mesmo. Eu 
não to nem ai. Tenho tudo para estar ali presente, mas eu não ligo. 
(Depoente 4)



Olha, eu lido de uma maneira muito normal porque eu não me sinto 
doente,  tomo  os  meus  medicamentos.  Eu  não  sinto  nada,  levo  a 
minha vida normal, eu saio tomo minha cervejinha. (Depoente 7)

A hipertensão e o diabetes não me incomodam, tomo os remédios, 
mas  ela  não  me  incomoda,  vivo  minha  normalmente,  não  alterei 
nada. (Depoente 21)

Diante do exposto, é necessário que o paciente compreenda que toda doença traz 

mudanças para a vida, seja elas negativas ou positivas. Os pontos negativos normalmente 

mais observados são relacionados à situação de dependência e às limitações impostas pela 

doença,  mas  que se  pode aprender  a  lidar  da melhor  forma com cada  alteração  que a 

doença apresente. 

Na Teoria de Sistemas de Enfermagem, Orem nos apresenta o Sistema de Apoio e 

Educação, onde o paciente é capaz de realizar o autocuidado, porém ele necessita que o 

Enfermeiro seja um educador em saúde com fim de realizar orientações.  O paciente é 

capaz de aprender as ações do autocuidado, mas necessita de orientação.



Saberes sobre a origem da doença

O Porquê de ficar doente

Vários  são  os  fatores que  colaboram  para  o  surgimento  de  uma  doença, 

principalmente de uma doença crônica. O estilo de vida influencia, a ingestão de álcool e o 

tabagismo  são  fatores  que  aumentam significativamente  a  chance  de  desenvolver,  por 

exemplo,  a Hipertensão arterial ou o Diabetes. Já a atividade física é um fator protetor 

porque diminui a taxa de gordura no organismo. Além disso, o exercício ajuda a combater 

a obesidade, que é considerado outro fator de risco.

Ao serem questionados sobre o porquê de ficarem doentes, todos responderam que 

o grande motivo é a falta de cuidado.  A atribuição causal baseia-se na falta de cuidados 

pessoais. Esta falta de cuidado refere-se a comportamentos concretos: consumo de bebidas 

alcoólicas, de tabaco, realização de uma alimentação que não segue a dieta orientada, não 

dormir o suficiente, não fazer exercício físico, excesso de trabalho, enfim tudo isso traduz 

um estilo de vida inadequado:

Não se cuidar.  Às vezes  a  pessoa sente  alguma coisa  e  tem que 
procurar o médico, fazer exame. (Depoente 8)

A falta de cuidado, você não perceber que aquele modo de vida que 
você ta levando vai acabar de causando doenças, por exemplo, eu 
fumo e sei que a minha hipertensão veio do tabagismo. (Depoente 
12)

Ah!  Não  se  cuidar,  da  parte  de  alimentação,  da  parte  de  fazer 
exercício, o cuidar do corpo em geral, o cuidado físico do corpo e da 
alimentação e da vida social. (Depoente 23)

Vários fatores, entre eles o nosso dia a dia, a luta pela vida, faz com 
que  a  gente  não  acompanhe  periodicamente  o  estado  de  saúde  e 
também a condição financeira,  alimentação...  Tudo isso leva uma 
pessoa a enfraquecer a maquina, a gente trabalha demais e não se 
cuida. (Depoente 27).



É nesse momento que a educação em saúde pode ser realizada. É necessário que a 

equipe de enfermagem oriente o paciente a realizar seu auto cuidado.

Orem considera autocuidado como um comportamento aprendido, influenciado pelo 

metaparadigma  da  pessoa,  ambiente,  saúde  e  Enfermagem,  incluindo  três  aspectos:  as 

necessidades universais de autocuidado, as necessidades de apoio e ajuda ao autocuidado 

durante o desenvolvimento da pessoa e os desvios comportamentais em relação à saúde da 

pessoa. 77

Os pensamentos de Paulo Freire nos levam a concluir que para educar devemos 

transformar, devemos instigar a pessoa a realizar uma reflexão sobre a própria vida, sobre a 

doença e seu cuidado a fim de que renasça um novo saber propiciando o auto cuidado.

Fatores de Risco para doença coronariana 

A  definição  dos  fatores  de  risco  para  doença  coronariana  para  a  pessoa  e  a 

experiência  da  vivência  se  faz  necessário  para  que  o  planejamento  da  intervenção  do 

profissional de saúde seja aceito com maior facilidade por parte do paciente. É importante 

que o paciente saiba quais são os fatores de risco, como preveni-lo e quais os cuidados que 

podem ser realizados em busca da prevenção da doença coronariana. A partir desse ponto, 

a realização do autocuidado será facilitada. Não há como exercer atividades voltadas para 

prevenção de determinados agravos se não há conhecimento acerca deles.

Portanto, entende-se por Fatores de risco para doença coronariana a  Hipertensão 

Arterial, Diabetes Mellitus, Tabagismo, Obesidade, Sedentarismo, Dislipidemia e Estresse 

que são considerados  como modificáveis  e  a  idade,  sexo e  história  familiar  como não 

modificáveis. 

Durante a entrevista ao realizar a pergunta a cerca do que entendem sobre fatores de 

risco para doença coronariana obtivemos como respostas alguns saberes e outros que não 

sabiam e que também não procuravam saber.

Ah! Mais de 100 fatores de risco deve haver.  Bom, a obesidade, 
doenças propensas ao coração, glicemia alta, pressão alta. Primeiro: 
Problema hereditário, depois excesso de fumo, álcool, qualquer tipo 
de  droga,  vida  sedentária,  má  alimentação.  Acho  que  isso, 
basicamente. (Depoente 2)



Hipertensão é não é? Hipertensão, obesidade, sedentarismo. Tudo é! 
(Depoente 8)

A má alimentação, estresse, comidas não indicadas, gordurosas, vida 
sedentária, são fatores que levam você a colaborar com isso, fumo, 
álcool. (Depoente 13)

Não entendo nada, prefiro não saber, não procurar porque senão a 
minha cabeça fica pensando nisso. (Depoente 10)

Não sei nada. (Depoente 11)

Diante das falas dos entrevistados podemos perceber que os saberes que possuem 

acerca dos fatores de risco para doença coronariana são insípidos, com isso realizar ações 

de autocuidado como prevenção da doença coronariana se torna algo dificultoso. Como 

prevenir se as pessoas não sabem o que prevenir? 

É importante  que com a educação em saúde, as pessoas passem a deter saberes 

sobre os efeitos da sua doença, quais as consequências de ao realizar o cuidado, o que 

podem ou não fazer, pois são elas que lidam diariamente com a doença e são elas que irão 

realizar o autocuidado.

A teoria do auto cuidado de Orem nos mostra que a educação em saúde realizada 

pela enfermagem pode apresentar resultados positivos na qualidade de vida dos portadores 

de  fatores  de  risco  para  doença  coronariana. “Enfermagem  como  uma  profissão  que 

satisfaz as necessidades de autocuidado das pessoas, para que estas prolonguem a vida e a 

saúde ou recuperem-se do seu estado de doença” 59.



Temos  como  motivação  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  desses  pacientes 

realizando  a  educação  em  saúde  e  é  por  esse  motivo  que  se  faz  necessário  que  os 

portadores dos fatores de risco, conheçam e saibam como prevenir a sua instalação.

Os fatores de risco na prevenção ou agravamento da doença coronariana

Conhecer como os fatores de risco podem agravar e propiciar o aparecimento da 

doença  coronariana  e  também  como  o  seu  controle  pode  prevenir  a  manifestação  de 

coronariopatias é de grande importância para o controle da doença coronariana. Quando 

questionados sobre o saber relacionado à como os fatores de risco podem influenciar na 

prevenção ou agravamento da doença coronariana obtivemos como respostas falas que nos 

faz repensar em como estamos realizando educação em saúde e do quanto é importante 

orientar, apresentar conhecimentos e transformar saberes.  

Eu nunca tive nada,  de repente apareceu a pressão alta,  acho q é 
porque eu nunca tive nada, então um dia eu tinha que ter, para ter 
um motivo para morrer, senão eu ia morrer de que? (Depoente 5)

Ah! Eu não sei,  não  fico  pensando porque senão você  fica  mais 
doente. (Depoente 10)

Eu penso que a hipertensão é por causa do coração e dos rins, veio 
desses  problemas.  Eu  penso  muito  no  antigamente,  assim: 
antigamente  não  tinha  nada  disso.  Acho  que  o  estresse  deve 
prejudicar. Acho que sim. (Depoente 11)

Eu acho que se  alguém tem um desses  fatores  que  pode  levar  a 
doença do coração, então vai mesmo ficar doente. (Depoente 19).

Paulo  Freire  nos  convida  a  realizar  uma  prática  educativa  dialógica,  trocando 

conhecimentos, buscando saberes a fim de criar um novo conhecimento através da troca, 

onde a participação do educando possa incentivar a busca pelo autocuidado. 



Tratamento, Controle dos fatores de risco e a prevenção da doença coronariana.

A melhor forma de retardar ou impedir que se desenvolva a doença coronariana é o 

controle  associado  e  efetivo  dos  fatores  de  risco,  já  anteriormente  mencionados.  

Desta  forma,  deve-se eliminar  o  fumo,  controlar  adequadamente  a  pressão  arterial  e  o 

diabetes, realizar atividades físicas e restringir ao máximo a ingestão de alimentos ricos em 

gordura, especialmente se o paciente apresentar colesterol elevado. As atividades habituais 

devem promover  um estilo  de vida que diminua as tensões diárias,  a fim de reduzir  o 

estresse.

O Enfermeiro através da educação em saúde deve orientar o paciente a realizar tais 

mudanças em seu estilo de vida, estimular o portador de fatores de risco a iniciar o auto 

cuidado para melhoria da qualidade de vida. 

Perguntamos aos participantes da pesquisa quais os tipos de tratamento que eles 

buscam para lidar com os fatores ou com a doença instalada. O tratamento que a maioria 



dos entrevistados busca é o uso de medicamentos para controle da doença já instalada e o 

acompanhamento médico. Não é realizado nenhum tipo de atividade com a finalidade de 

prevenir a instalação da doença coronariana, como podemos ver nas respostas abaixo:

Eu vou uma vez por ano ao cardiologista, ele acha suficiente, faço 
exame de sangue, eletro que faço no consultório. Durante o ano vou 
medindo minha pressão periodicamente. (Depoente 3)

Eu faço controle da hipertensão, tomava remédio e a diabetes agora 
quando eu sair daqui vou procurar um médico. (Depoente 10)

Faço tratamento, tomo remédio todo dia, vou ao medico. (Depoente 
16)

Muitos  dos  entrevistados  também  demonstraram  em  suas  falas,  saber  sobre  a 

necessidade de alteração no estilo de vida a fim do tratamento para as comorbidades já 

existentes e para prevenção de maiores agravos.

Eu passei a fazer dieta, não como gordura, passei a tomar remédio, 
parei de fumar, me matriculei em uma academia, faço caminhadas. 
Bom, acho que para começar está bom, né! (Depoente 15)

Eu uso remédio para reduzir a pressão, vou sempre ao medico, faço 
exames, não como comida gordurosa, ando de bicicleta, caminho na 
praia... (Depoente 23)

Através  dos  saberes  populares,  os  entrevistados  buscam  atividades  de  modo  a 

realizar o tratamento para a doença crônica que possui. É de grande importância saber 

como que os participantes mobilizam os seus saberes relacionados com a sua doença, e 

busca do cuidado. Oferecer a pessoa com fatores de risco para a doença coronariana a 

possibilidade de exercer ativamente a prestação dos seus cuidados, permitirá ao enfermeiro 

abertura para realizar orientações acerca do cuidado e obterá uma melhor escuta por parte 

dos pacientes, visto que estes se sentirão no controle sobre a sua saúde e tratamento da sua 

doença.



Cuidado em saúde – Tratamento e prevenção

O autocuidado no cotidiano

 A teoria de enfermagem de Déficit do Autocuidado possibilita aos indivíduos, ou a 

um  grupo  como  família  e  comunidade  a  tomarem  iniciativas  de  assumirem 

responsabilidades  na  melhoria  da  sua  saúde  e  no  aumento  da  qualidade  de  vida, 

desenvolvendo seu próprio caminho em direção ao tratamento e prevenção de suas doenças 

ou agravos.

Quando os participantes foram questionados sobre a realização do autocuidado no 

seu dia  a  dia,  em sua  maioria  eles  afirmam que realizam alguns  cuidados,  mas  como 

podemos ver nas falas abaixo, a questão da prevenção ainda gera dúvidas por parte da 

população em estudo, pois ao serem questionados quanto aos cuidados realizados podemos 

perceber  que  são  mais  interligados  a  manutenção  da  estabilidade  da  doença,  não 

diretamente a prevenção de maiores agravos, como o aparecimento da doença coronariana. 

Eu  me  cuido  como?  Do  corpo?  Da  saúde  eu  tento  tomar  meus 
remédios,  não  deixo  de  tomar  os  remédios  da  pressão,  eu  me 
alimento bem. (Depoente 08)

Eu faço dieta e fazia hidroginástica e vou ao medico sempre que 
preciso e tomo os remédios que ele receitou. (Depoente 09)

Eu tomo remédio para a hipertensão e para o colesterol. (Depoente 
13)

Ih! Muito mal. Parei com a hidroginástica, detesto caminhar, hoje 
nem mesmo faço dieta. (Depoente 29)

Os pacientes portadores de doenças crônicas associadas ao aparecimento da doença 

coronariana não percebem que ao realizarem o autocuidado em busca da prevenção de 

agravos serão beneficiados no futuro. No entanto, os pacientes só buscam o autocuidado a 



fim de  prevenir  quando  essas  doenças  estão  lhe  trazendo  alguma  modificação  no  seu 

cotidiano.

Nos  casos  de  doença  crônica,  a  possibilidade  de  sucesso  do 
tratamento é estar em sintonia com a “doença percebida”,  pois as 
ações de saúde serão realizadas  pelos pacientes  de acordo com a 
percepção, vontade, possibilidades e modificações que a doença e as 
formas de tratamento impõem às suas vidas 60.

Foi possível perceber durante as entrevistas que os participantes têm recursos para 

realizar o autocuidado, mas eles necessitam de uma forma grandiosa, da enfermagem para 

apoio, orientação e instrução. Faz-se necessário uma avaliação contínua e atualizada de 

cada  um desses  pacientes,  a  fim de  adequar  o  plano  de  assistência  às  necessidades  e 

habilidades individuais.

Prevenção da Doença

Para  que  as  ações  de  autocuidado  sejam  realizadas  é  necessário  saberes 

relacionados ao problema de saúde, formas de tratamento,  as medidas de promoção da 

saúde e prevenção da doença. Orem considera que a educação para o autocuidado é um 

processo  dinâmico  que  depende  da  vontade  do  cliente  e  da  percepção  dele  sobre  sua 

condição clínica 61.

A teoria de Orem se adequa a toda pessoa que necessita de autocuidado, portanto 

pode perfeitamente ser direcionada para a prevenção de problemas de saúde em clientes de 

risco, uma vez que têm a doença como um agravante e que por ser crônico-degenerativa 

necessitam essas clientes de um processo educativo sistematizado 62.

É importante pensar junto com os pacientes sobre prevenção não como  viver um 

modo de vida restrito, mas uma opção a um modo de vida saudável, necessário a todas as 

pessoas, mesmo aquelas que não possuem nenhum fator de risco ao desenvolvimento da 

doença coronariana.

  Quanto  à  prevenção  de  doenças,  foi  perguntado  aos  participantes  de  eles 

consideravam possível prevenir uma doença. Alguns participantes disseram que sim, que é 



possível  prevenir  uma  doença  através  da  realização  do  autocuidado  e  do  controle  das 

doenças instaladas.

Lógico, todas as doenças físicas que não são adquiridas através de 
vírus, bactérias, você pode prevenir, é so você se cuidar. (Depoente 
02)

Acho que se a gente for feliz, pode sim prevenir e também se não 
fizer tudo aquilo que te falei que traz a doença. (Depoente 05) 

Acredito que sim, se eu fizer uma dieta, não vou comer gordura, não 
vou comer sal e não vou ficar doente. Tem que se cuidar, a falta de 
cuidado deixa doente. (Depoente 11)

Porém  alguns  pacientes  entrevistados  consideram  que  não,  que  não  é  possível 

prevenir uma doença, que de uma forma ou de outra a pessoa um dia irá ser portadora de 

uma doença.

Se não tiver uma historia família, acho que sim, mas acho também 
que alguma hora vai te dar algum trem. (Depoente 03)

Nem todas. Acho que algumas pessoas podem prevenir, mas acho 
que outras não. As que tem hereditariedade não. Mas o dia que você 
vai morrer tá marcado, não adianta querer mudar o que ta escrito, 
nem mesmo antecipar. (Depoente 04)

Eu sou hipertensa,  sou irmã de mais  sete irmãos.  Minha mãe era 
hipertensa e minhas irmãs também e minha filha também é. Então eu 
acho que não tem jeito não. (Depoente 08)

O autocuidado na melhora do seu estado de saúde.

“O  trabalho  de  Orem  tem  contribuído  para  o  aprendizado  do  autocuidado.  O 

autocuidado é uma necessidade de toda pessoa humana”62. 

A enfermeira objetivando o cuidado de enfermagem e o autocuidado, leva o cliente 

a  participar  desse  cuidado  na  medida  da  sua  capacidade  e  do  seu  estado  de  saúde 

transformando-o em um agente do autocuidado.



Quando  realizado  o  questionamento  sobre  a  realização  de  mudanças  no  seu 

autocuidado para melhoria do seu estado de saúde, os entrevistados foram unânimes em 

afirmar que quando realizaram algum tipo de alteração no seu autocuidado perceberam que 

houve uma melhora no seu estado de saúde.

Quando  eu  fiz  hidroginástica  melhorei  um  pouco  e  agora  eu 
acompanho com uma nutricionista e com o meu medico desde 2000. 
Desde  2007  acompanho  com a  nutricionista.  Na  época  emagreci 
muito, 7 kg fazendo a hidroginástica, mas depois de um tempo eu 
parei. (Depoente 03)

Fazer  ioga  melhorou,  e  também sair  para  dançar,  me  sinto  feliz. 
(Depoente 05)

Acho  que  foi  nessa  questão  alimentar,  parei  de  comer  gordura, 
comecei a comer mais frutas, verduras. (Depoente 12)

O conceito  de  autocuidado  incorpora  um conjunto  de  medidas  a  serem tomadas 

diariamente  e individualmente  em busca de um bem-estar  físico,  emocional,  cultural  e 

sócio-econômico, a fim de manter a própria saúde, prevenir e lidar com as doenças. Cabe a 

enfermagem auxiliar  para que estas escolhas sejam feitas  da maneira  mais  responsável 

possível  e  neste  caso,  orientar  ações  que  visem  o  desenvolvimento  do  bem-estar  e 

promoção da saúde. A educação para a Saúde é necessária para a garantia da qualidade de 

vida e também para contribuir para sua efetivação, pois a maioria das doenças é gerada de 

acordo com o tipo de vida que as pessoas levam. É importante conhecer sobre as doenças 

para saber modificar o modo de viver.

Programa de Orientação para o autocuidado

A realização da educação em saúde através de um programa de orientações voltado 

para tratamento da doença instalada, manutenção da saúde e prevenção de maiores agravos 

devem  ser  realizados  de  forma  que  incentivem  o  paciente  a  iniciar  as  atividades  do 

autocuidado, estabelecendo uma parceria entre o paciente e o enfermeiro para que este se 

sinta capaz e apto de realizar o melhor para si e para melhoria da sua qualidade de vida.



A enfermeira deve refletir juntamente com a cliente qual o seu papel no 
processo do autocuidado na tentativa de não direcionar a prática sem a 
participação desta. Deve reforçar ainda seu engajamento no planejamento 
da  assistência  de  enfermagem,  considerando-a  como  um  ser  com 
capacidade criativa e reflexiva que pode optar e decidir o que é melhor 
para si54.

Durante a entrevista foi realizada a seguinte pergunta aos participantes:  O senhor 

(a) gostaria que fosse abordado o autocuidado em um programa de orientação para a sua 

saúde?  Todos os pacientes que participaram da pesquisa ofereceram como resposta um 

pensamento positivo sobre a realização de um programa de enfermagem voltado para o 

autocuidado a fim de prevenir o aparecimento de doenças coronarianas.

Acho que seria muito interessante, se eu já tenho um programa meu 
próprio que eu quero fazer e se eu tiver um programa medico, de 
enfermagem, acompanhado para ver se o que eu estou ajustando é 
bom, acho interessante, acho bom. (Depoente 01)

Seria ótimo, maravilho, seria uma terapia, gostaria muito porque é 
importante para todo mundo. (Depoente 02)

Ah! Sempre é bom. Aqui mesmo eu fiquei sabendo um monte de 
coisas, sem ter campanha nem nada. É bom não ser leigo. A gente 
acha que tratar  hipertensão e só parar de comer sal  e não é bem 
assim. (Depoente 08)

Um programa de orientações voltado para o tratamento,  manutenção da saúde e 

prevenção de maiores agravos devem ser realizados de forma que incentivem o paciente a 

iniciar  as  atividades  do  autocuidado,  estabelecendo  uma  parceria  entre  o  paciente  e  o 

enfermeiro para que este se sinta capaz e apto de realizar o melhor para si e para a melhoria 

da sua saúde e consequente melhoria da qualidade de vida. As propostas de educação de 

Paulo  Freire  vêm  sendo  amplamente  utilizadas  pela  enfermagem  para  realização  de 

educação em saúde. Para Freire educar é oferecer conhecimento para que o educando possa 

transformar a realidade, como sujeitos da própria história.

No âmbito da saúde, seguindo os pressupostos de Paulo Freire, é necessário que o 

enfermeiro oriente o paciente sobre a doença, as formas de prevenção e como realizar o 

autocuidado.  Cabe ao paciente  diante das informações que recebe analisar criticamente 



cada ação e planejar dentro do seu dia a dia, ações que irão estimular a mudança do seu 

estilo de vida com consequente melhoria na sua qualidade de vida.

 

Atuação da Educação para o Autocuidado

Orem  desenvolveu  a  Teoria  do  Autocuidado,  a  Teoria  do  Déficit  do 

Autocuidado e a Teoria de Sistemas de Enfermagem. O paciente com fatores de risco para 

doença  coronariana  pode  se  enquadrar  em qualquer  uma  dessas  teorias  e  o  papel  do 

Enfermeiro é realizar Educação em Saúde a fim de orientar e incentivar ao autocuidado 

transformando-os em Agentes do Autocuidado. O paciente quando realiza o autocuidado já 

é considerado um Agente do autocuidado e o papel da Enfermagem é oferecer cada vez 

mais conhecimento a esse paciente, enquadrando – o na Teoria do Autocuidado.

Quando o paciente não realiza o seu autocuidado, dizemos que este faz parte da 

Teoria  do  Déficit  do  Autocuidado,  onde  nenhuma  ação  para  prevenção  da  doença 

coronariana está sendo realizada, deixando a doença se instalar. O Enfermeiro possui um 

papel  de  grande  importância  com  esse  paciente,  visto  que  ele  necessita  de  todas  as 

orientações em saúde, visando mudanças de atitudes.

Na Teoria de Sistemas de Enfermagem, o paciente não só é capaz de realizar 

seu próprio autocuidado como também busca conhecimentos para a realização do mesmo. 

O Enfermeiro realiza a Educação em saúde, estimulando a troca de saberes, orientando 



para que o paciente evolua para uma reflexão critica dos seus saberes, transformando-os 

em conhecimentos e colocando-os em prática, sendo assim um Agente do Autocuidado. 

Os  saberes  sobre  os  fatores  de  risco  para  doença  coronariana  e  a  atuação  do 

enfermeiro educador.

Após a apresentação e discussão dos resultados encontrados na pesquisa, para 

melhor explicitar a natureza do problema desse estudo, integramos toda a discussão em três 

principais pontos relevantes para o estudo: o saber, o autocuidado e a educação em saúde. 

O saber 

As pessoas portadoras de doenças como a Hipertensão,  o Diabetes  Mellitus  e a 

Dislipidemias, que também são considerados fatores de risco para doença coronariana, não 

possuem  o  conhecimento  científico  de  como  essas  doenças  acometem  a  saúde  do 

individuo, mas possuem um saber que advêm da própria experiência.  São capazes,  por 

exemplo, de afirmar que a hipertensão é o aumento da pressão, e que pode ser causado pelo 

uso de sal na comida; ou Que quando a glicose do paciente está baixa, se der uma bala para 

ele chupar, irá melhorar a hipoglicemia.

O  paciente  que  possui  algum  fator  de  risco  para  doença  coronariana,  como  a 

Hipertensão  arterial,  o  Diabetes  Mellitus,  o  uso  do  Tabaco,  Dislipidemia,  Obesidade, 

Sedentarismo ou Estress, mobiliza seus saberes de forma a realizar o autocuidado sempre 

que considera necessário e da melhor  forma. Quando não é possível realiza-lo por não 

possuir conhecimento, o paciente então vai em busca de novos conhecimentos a fim de 

produzir novos saberem para que seja realizada a assistência do autocuidado.

O autocuidado

Na teoria do autocuidado de Orem, considera que o autocuidado é o desempenho ou 

a prática de atividades da vida diária que o indivíduo realiza em seu benefício para manter 

a  vida,  a  saúde  e  o  bem-estar.16  Para  a  realização  do autocuidado,  é  necessário  que  o 

individuo possua algo que subsidie suas tarefas na manutenção da saúde. Então, para a 



realização do autocuidado é necessário que seja realizado educação em saúde a fim de 

orientar a pessoa, para que ela mobilize seus saberes em busca do autocuidado.

Educação em saúde

          

           A educação em saúde deve ser proporcional a necessidade de conhecimentos para 

atuação no autocuidado.

• Orientação  pra o  autocuidado – o enfermeiro  é  necessário  na orientação  de 

formas de realizar o autocuidado, o paciente é detentor de saberes acerca da 

doença, formas de tratamento, porém necessita de incentivo para a realização 

do autocuidado. Conhecimentos e atitudes a respeito da doença, aprendidos por 

meio de estratégias participativas no processo de orientação,  são importantes 

para mudança de comportamento. Uma comunicação efetiva entre pacientes e 

enfermeiros  tem  sido  considerada  um  fator  importante  na  perspectiva  do 

autocuidado.

• Educação para o autocuidado - O fator crucial na mudança de estilo de vida 

pode  resultar  da  educação  para  o  autocuidado  baseado  na  informação  e 

comunicação recebidas pelos pacientes. A educação é uma das preocupações 

que  o  enfermeiro  deve  ter  em  mente  quando  está  lidando  com  pacientes 

portadores de fatores de risco para doença coronariana, visto a necessidade de 

informações  sobre a doença,  dieta,  tratamento  e atividade  física,  de modo a 

melhorar sua capacidade em gerenciar o autocuidado.

• Orientação e educação de cuidadores para realização do cuidado – Nesse ponto 

de vista, o paciente não pode realizar o autocuidado causado por algum fator 

que  o  impossibilita  de  realizar  tal  ação,  sendo  necessário  que  cuidadores 

realizem esse cuidado. O enfermeiro deve trabalhar como uma ponte entre o 

cuidador  e  o  paciente  que  necessita  de  cuidado,  oferecendo  conhecimento 

acerca  da patologia,  cuidados  e  tratamento  para que o cuidado o realize  de 

forma a manter a integridade do paciente, buscando a prevenção de agravos, 

como a doença coronariana.



CONCLUSÃO 

Considerando  a  metodologia  adotada  e  os  objetivos  propostos,  foi  possível 

descrever os saberes dos clientes com fatores de risco para o desenvolvimento da doença 

coronariana e identificar as formas de cuidado que o cliente utiliza frente a esses fatores de 

risco e descrever a forma de atuação do enfermeiro.

Verificou-se,  que  muitos  dos  participantes  não  conhecem  o  processo  de 

desenvolvimento  da  doença  e  que  nem  sempre  realizam  as  práticas  de  autocuidado, 

dificultando assim o controle da doença, que é considerada um problema de saúde pública.

De um lado, existe a dificuldade do paciente em aceitar que possui um agravo e que 

ele  precisa  ser  cuidado,  pois  a  hipertensão,  diabetes,  dislipidemia  são  doenças  que 

geralmente não apresentam sintomas e o estilo de vida de cada um, como o uso do tabaco, 

o sedentarismo e a obesidade geralmente influenciam no aparecimento de outras doenças 

Isto  faz  com  que  os  pacientes  não  realizem  os  cuidados  e  nem  os  valorizem  como 

necessários, com o objetivo de tratamento,  manutenção dessa condição crônica e como 

prevenção da doença coronariana.

Faz-se necessário, nos tempos atuais, que as políticas públicas de saúde viabilizem 

programas mais consistentes com novos conhecimentos e estratégias que possibilitem aos 

pacientes um processo de conscientização quanto a importância de mudanças no estilo de 

vida  com adoção  de  hábitos  mais  saudáveis  para  a  prevenção  e  controle  de  doenças 

crônicas,  como  as  cardiopatias.  Para  isso,  é  preciso  a  abertura  de  novos  canais  de 

comunicação com os pacientes,  de modo a torná-lo mais  participativo,  integrando-o no 

processo de tratamento da enfermidade orgânica.

A pessoa com doença crônica tende a desenvolver um conjunto de estratégias que 

lhe permite conviver com a doença e o seu autocuidado pode ter influencia no que se refere 

a manutenção e melhoria da sua condição de saúde, pois implica em um contínuo processo 

de adaptação às limitações  decorrentes  do processo de evolução da doença cardíaca  e, 

nesse  contexto,  o  enfermeiro  tem  um  papel  fundamental  quando  se  preocupa  em 

compreender  como  o  cliente  interpreta  e  convive  com a  doença  e  as  repercussões  da 

mesma no seu cotidiano, viabilizando uma relação dialógica em que o conhecimento e as 

experiências  possam  ser  valorizadas  e  compartilhadas,  favorecendo  o  avançar  da 



consciência  ingênua  para  uma  consciência  crítica  do  paciente  sobre  sua  saúde  como 

conquista e base para um melhor qualidade de vida.

Nesse  sentido,  é  necessário  a  elaboração  e  implementação  de  um programa  de 

gerenciamento de pacientes com fatores de risco para cardiopatias na instituição de forma a 

identificar a população alvo por meio de parâmetros epidemiológicos adequados, além de 

viabilizar estratégias que contribuam para a adesão destes sujeitos ao programa através de 

ações de educação em saúde, tanto para os clientes como para seus familiares.

Portanto, é fundamental  que este tema seja amplamente abordado e discutido na 

formação acadêmica e profissional dos enfermeiros, além de investimentos na atualização 

dos  programas  de educação continuada,  para  melhor  capacitação  dos  profissionais  que 

cuidam de pacientes com cardiopatias no cotidiano das instituições de saúde.

Assim, a ampliação da informação, além de todos os possíveis efeitos indiretos, 

ligada  ao  contato  com  os  profissionais  de  saúde,  parece  representar  uma  ponderável 

contribuição à prevenção e/ou controle da progressão da enfermidade coronária. 

À luz de tudo o que li, vi e ouvi ao longo dessa pesquisa fica a mensagem de que: 

“A verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, mas 

em ter olhos novos” (Marcel Proust).
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ANEXO A

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITE DE ETICA EM PESQUISA.



APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título  do  Projeto:  SABERES DO CLIENTE SOBRE OS FATORES DE RISCO PARA DOENÇA 
CORONARIANA: AÇÕES EDUCATIVAS DO ENFERMEIRO.

Pesquisador Responsável: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo.
Orientanda: Pamela da Silva Neves.
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense

Telefones para contato: 
Nome do voluntário:________________________________________________________ 
Idade: _______________ anos.  Nº da Identidade: ________________________________

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Saberes 
do  cliente  sobre  os  fatores  de  risco  da  doença  coronariana:  ações  educativas  do 
enfermeiro”  desenvolvido  sob  a  responsabilidade  do  pesquisador  Fátima  Helena  do 
Espírito Santo e sua orientanda Pamela da Silva Neves. Esta pesquisa tem como objetivo 
geral:  elaborar  um  programa  educativo  de  enfermagem  voltada  para  os  clientes  com 
coronariopatias  e  como  Objetivos  específicos:  Descrever  os  saberes  dos  clientes  com 
fatores de risco para o desenvolvimento da doença coronariana, identificar as formas de 
cuidado que o cliente  utiliza  frente  a  esses  fatores  e  discutir  as  perspectivas  de ações 
educativas do enfermeiro para esses clientes.

Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a ampliação 
dos conhecimentos em relação aos saberes sobre os fatores de risco para desenvolvimento 
da doença coronariana. 

A pesquisa será realizada através de análise documental no prontuário e entrevista 
gravada. A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. 
Caso o (a) Sr. (a) tenha qualquer dúvida relacionada à pesquisa, poderá entrar em contato 
com o  pesquisador,  por  telefone  ou  pessoalmente.  O pesquisador  garante  o  acesso  às 
informações atualizadas durante todo o estudo. 

Sua  participação  é  voluntária,  de  maneira  que  está  livre  para  retirar  este 
consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 
As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. Ao 
final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos 
científicos da área de saúde.

Eu,  _______________________________,  RG  nº  _______________  declaro  ter  sido 
informado  e  concordo  em  participar,  como  voluntário,  do  projeto  de  pesquisa  acima 
descrito.

Niterói, _____ de ________________ de 2011.

_________________________________              _________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa                   Assinatura do responsável pela pesquisa 



APÊNDICE B 

ROTEIRO PARA ANALISE DOCUMENTAL

 SABERES DO CLIENTE SOBRE OS FATORES DE RISCO PARA DOENÇA CORONARIANA: AÇÕES EDUCATIVAS 
DO ENFERMEIRO.

Nome: ______________________________________ Data de Nasc:________________

Ocupação:  __________  Estado  Civil:  __________  Etnia:  _________  Renda: 
___________

Escolaridade:______________________  Tel para contato: _______________________

Endereço: _______________________________________________________________

Doença de base da internação: ______________________________________________

Antecedentes: ____________________________________________________________

Medicações em uso: _______________________________________________________

Numero de internações: ____________________________________________________

Causas das internações anteriores:___________________________________________

_________________________________________________________________________

Fatores de Risco para Doença Coronariana:

(    ) Hipertensão Arterial

(    ) Diabetes Mellitus

(    ) Dislipidemia

(    ) Obesidade

(    ) Sedentarismo

(    ) Tabagismo

(    ) Tensão Emocional

Impressões do pesquisador:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



APÊNDICE C

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 
SABERES DO CLIENTE SOBRE OS FATORES DE RISCO PARA DOENÇA CORONARIANA: AÇÕES EDUCATIVAS 

DO ENFERMEIRO.

Nome: ___________________________________________________________________

Data: _____/_____/_____   Hora inicial: _____: _____h.  Hora Final: ______:______h.

Categoria 1: Saberes sobre o estado de saúde e doença

1- O que você entende como saúde? Como você vê sua saúde?

2- Você considera ter alguma doença? Qual?

3- Como você percebe a sua doença?

4- Como você lida com ela no seu dia-a-dia?

Categoria 2: Saberes sobre a origem da doença

5- Na sua percepção o que leva a pessoa a ficar doente?

6- O que você entende por Fatores de Risco para doença coronariana?

7- No seu cotidiano, qual desses fatores que predominam em sua vida (Hipertensão 
Arterial;  Diabetes  Mellitus;  Tabagista;  Obesidade;  Sedentarismo;  Dislipidemia; 
Estresse; Tabagismo; outros)

8- Você poderia falar um pouco de cada um desse fator que te acomete? Como isso 
pode influenciar na prevenção ou agravamento da doença coronariana?

9-  Que tipo de tratamento  (medicamentoso,  provas  e  procedimentos  diagnósticos, 
outros) você busca para lidar com esses fatores ou com a doença instalada?

Categoria 3: Cuidado em saúde – Tratamento e prevenção

10-  Como você se cuida no seu cotidiano?

11-Você considera ser possível prevenir a doença? Como assim?

12-Você realiza algum tipo de prevenção para a doença coronariana? (dieta, exercício 
físico, psicoterapia, ouros) Qual?

13-Diante  dos  conhecimentos  sobre  saúde  e  as  condições  de  sua  vida  como  você 
gerencia (lida, leva, organiza) seu próprio cuidado?

14-  Você gostaria de colocar algum exemplo de mudança que melhorou seu estado de 
saúde? 

15-  O senhor  (a)  gostaria  que  fosse  abordado  o  autocuidado  em um programa  de 
orientação para a sua saúde?



APÊNDICE D

CARTILHA EDUCATIVA COMO ESTRATÉGIA VOLTADA PARA O 

AUTOCUIDADO DOS CLIENTES COM FATORES DE RISCO PARA 

CORONARIOPATIAS.
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