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RESUMO 

 

O estresse é um fator associado ao desenvolvimento de inúmeras enfermidades psíquicas e 

orgânicas, dentre as quais as cardiopatias. Esse estudo aborda como se caracteriza o 

estresse no paciente cardiopata hospitalizado e tem como objetivos caracterizar o perfil de 

pacientes com cardiopatias hospitalizados e descrever os resultados da aplicação da escala 

fatorial de estresse em pacientes cardiopatas hospitalizados. Trata-se de estudo quantitativo 

e descritivo, realizado no período de junho a novembro de 2015 com 30 pacientes com 

cardiopatias internados em enfermarias de clinica médica de um hospital universitário no 

Estado do Rio de Janeiro por meio de análise documental de prontuários e aplicação da 

escala fatorial de estresse. Para análise dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel® 

seguido de análise estatística simples. Os dados são apresentados em tabelas, expressos em 

frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos e média ± DP para dados 

numéricos. Dos 30 participantes do estudo, 16 (53,33%) são mulheres e 14 (46,66%) 

homens, na faixa etária média de 51,9 anos, sendo 12 (40,00%) casados, 28 (93,33%) com 

filhos, 9 (30,00%) tendo como fonte  de rendimentos a aposentadoria, 17 (56,66%) negros,  

14 (46,66%) de origem nos municípios de Niterói e  14 (46,66%) São Gonçalo, 19 

(63,33%), tendo como doença cardiovascular de maior prevalência a hipertensão. Quanto 

aos resultados da aplicação da escala fatorial de estresse, houve predominância de sintomas 

físicos relacionados ao sistema cardiovascular, com taquicardia 14 (46,66%), aumento de 

pressão arterial 19 (63,00%), e sintomas respiratórios, com aumento da frequência 

respiratória 15 (50,00%), dificuldades para respirar 14 (47,00%%) e cansaço constante 18 

(60,00%). Sobre os sintomas psicológicos houve predominância de redução na capacidade  

de  concentração  15  (50,00%),  mudanças  bruscas  de  humor  17 (56,66%),irritabilidade 

fácil 15 (50,00%), maior nervosismo 21 (70,00%) e desleixo com a aparência 14 (46,66%). 

Em analise da associação do estresse com a cardiopatia constatou-se que para cada uma, 

isoladamente, os sintomas físicos e psicológicos se apresentaram de modo diferenciado, 

demonstrando a necessidade de estudos direcionados para cada tipo de cardiopatia 

apresentadas pelos participantes. A aplicação da escala fatorial de estresse evidenciou que 

a presença do fator de risco estresse possui repercussões físicas e psicológicas que podem 

interferir na evolução do tratamento de pacientes cardiopatas hospitalizados.  

 

Descritores: Cardiologia. Doenças Cardiovasculares; Enfermagem Cardiovascular; 

Estresse Psicológico. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Stress is a factor associated with the development of numerous psychic and organic diseases, 

among which the heart diseases. This study describes how stress is characterized in the 

hospitalized cardiopathy patient and aims to characterize the profile of patients with 

hospitalized cardiopathy and to describe the results of the application of the factorial stress 

scale in hospitalized patients with a heart disease. This is a quantitative and descriptive study, 

conducted in the period from June to November 2015 with 30 patients with heart diseases 

admitted to a medical clinic in a university hospital in the State of Rio de Janeiro through 

documentary analysis of medical records and application of the factorial stress scale. For data 

analysis, the Microsoft Excel® program was used, followed by simple statistical analysis.  

Data is presented in charts expressed in  frequency (n) and percentage (%) for categorical data 

and mean ± SD for numerical data. Of the 30 participants in the study, 16 (53.33%) were 

women and 14 (46.66%) were men, with average of 51.9 years old, 12 (40.00%) being 

married, 28 (93.33 (56.66%) black, 14 (46.66%) of origin in the boroughs of Niterói and 14 

(46.66%) São Gonçalo, 19 (63.33%) with hypertension being the most prevalent 

cardiovascular disease. Regarding the results of the application of the factorial stress scale, 

there was predominance of physical symptoms related to the cardiovascular system with 

tachycardia 14 (46.66%), increased blood pressure 19 (63.00%), and respiratory symptoms, 

with increased respiratory frequency 15 (50.00%), shortness of breath 14 (47.00%) and 

constant fatigue 18 (60.00%). About the psychological symptoms, there was predominance of 

reduction in the ability to concentrate 15 (50.00%), abrupt mood changes 17 (56.66%), easy 

irritability 15 (50.00%), greater nervousness 21 (70.00%) and sloth with appearance 14 

(46.66%). In an analysis of the association of stress with heart disease, it was observed that 

for each one, the physical and psychological symptoms were presented in a different way, 

showing the need for studies directed to each type of heart disease presented by the 

participants. The application of the factorial stress scale showed that the presence of the stress 

risk factor has physical and psychological repercussions that may interfere in the evolution of 

the treatment of hospitalized cardiac patients. 

Key words: Cardiology. Cardiovascular diseases; Cardiovascular Nursing; Psychological 

stress. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O interesse pela temática desse estudo surgiu ainda no curso de graduação, quando 

tive a oportunidade de realizar o trabalho de conclusão de curso sobre os fatores de risco 

para desenvolvimento de doenças cardiovasculares em adultos e idosos hospitalizados e suas 

implicações para o cuidado de enfermagem. Nesse estudo foi constatada predominância de 

doenças passíveis de prevenção como principais cardiopatias de base e inúmeros fatores de 

risco modificáveis, em contrapartida da presença mínima de fatores de proteção 

(MIRANDA, 2012, p.11). 

Mais tarde, ao realizar o curso de pós-graduação em enfermagem gerontológica, dei 

prosseguimento a essa temática de pesquisa abordando o uso de medicamentos em idosos 

hospitalizados com cardiopatias, tendo como principal achado a prática da polifarmácia, 

principalmente de medicamentos para tratamento de cardiopatias em idosos, além da 

necessidade de enfatizar a administração segura por meio da organização da terapêutica, 

educação em saúde e a importância da interação da equipe multidisciplinar na avaliação e 

definição da terapêutica a ser utilizada em idosos (MIRANDA et al, 2012, p.13). 

A partir da realização desses estudos, dos resultados derivados dos mesmos e da 

leitura aprofundada de literatura especializada, optei por ampliar a pesquisa no curso de 

mestrado acerca dos fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, 

em especial do estresse como fator de risco modificável. 

O estresse é um fator associado ao desenvolvimento de inúmeras enfermidades 

psíquicas e orgânicas, dentre as quais as cardiopatias têm começado a tomar destaque. As 

cardiopatias têm sido as responsáveis por grande parte das mortes antes dos 70 anos, perda 

da qualidade de vida, gerando incapacidades e alto grau de limitação das pessoas doentes em 

suas atividades de trabalho e lazer, além de provocar grande pressão sobre os serviços de 

saúde. (SCHMIDT et al., 2011, p.10). 

Há alguns anos, a literatura já vem apontando forte correlação entre transtornos 

mentais e doenças cardiovasculares e que entre pacientes “exames clínicos e 

epidemiológicos anteriores forneciam evidências de que vários fatores psicológicos 

desempenham um papel importante na patogênese da doença cardiovascular aterosclerótica.” 

(NOBUTAKA, 2014, p.10). 

Assim para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, passa a se 

considerado a importância da presença de fatores de risco em um indivíduo previamente



 

 

 

 
 

 sadio. Entendemos que este possui risco para desenvolver determinada enfermidade quando 

exposto a alguns fatores determinantes. 

Nesse sentido, “definir os fatores de risco cardiovascular em âmbito global, 

validados para indivíduos do sexo masculino e feminino, independente da região geográfica 

ou etnia, é primordial para estratégias de prevenção primária” (GRAVINA et al, 2010, p.4).  

E, dentre esses fatores de risco destaca-se o estresse, que se encontra na lista 
daqueles passíveis de modificação por meio de mudanças nos hábitos de vida, 

sendo definido como: “situação de um indivíduo ou de algum dos seus órgãos ou 

sistemas que, por exigir deles um rendimento superior ao normal, os põe em risco 

de adoecer.” (HERDY et al 2014, p. 12). 

Comprovando a importância desse tema, já na década de 50, Selye (1956, p.32), 

colocava o estresse como “todos os efeitos inespecíficos de fatores que podem agir sobre o 

organismo, os agentes estressores capazes de produzir o estresse, é caracterizado como uma 

síndrome de adaptação geral.” Mais tarde, Lazarus e Folkman (1984, p.47), destacaram o 

estresse psicológico como “uma relação particular entre o indivíduo e o ambiente, que é 

interpretado pelo indivíduo como um processo de sobrecarga que ultrapassa as suas 

possibilidades de adaptação e que ameaça o seu bem-estar.” 

A partir dessas definições, apreende-se que o sistema cardiovascular exerce uma 

importante participação no mecanismo de adaptação ao estresse e, por consequência, sofre 

com toda influência que os episódios estressantes exercem sobre ele, tendo como resposta 

alterações na frequência cardíaca, pressão arterial, contratilidade e débito cardíaco e, assim, 

como resposta ao estresse ocorre: 

aumento da atividade autonômica por ativação do sistema simpático e liberação de 
catecolaminas, ocasionando um aumento da frequência cardíaca, da contratilidade, 

do volume minuto e da resistência vascular periférica, além de promover inibição 

na secreção de insulina, aumentar a liberação de glicose hepática e de ácidos 

graxos na corrente sanguínea. Concomitantemente, ocorre incremento da 

aglutinação de plaquetas e uma diminuição do limiar para a fibrilação ventricular. 

(LICHTMAN et al,  2009, p.19) 

 

Assim, a presença de algumas variáveis psicológicas tais como “dificuldades de 

identificar e expressar emoções e o estresse emocional são fatores importantes na 

determinação da magnitude da reatividade cardiovascular que ocorre em contatos sociais 

estressantes de descontrole do estresse e hipertensão arterial sistêmica.” (LIPP, 2007, p.23). 

Ao considerar a relação entre aspectos emocionais e a ocorrência de episódios de 

estresse e das doenças cardiovasculares, Scherr et al (2010, p.19), mostram que para os 

indivíduos cardiopatas “torna-se importante que os mesmos sejam avaliados,  acompanhados 
 



 

 

 

 
 

e tratados a partir de intervenções multiprofissionais que conduzam a uma redução 

significativa dos fatores de risco”, tendo em vista que o estresse é um fator de risco de tão 

importante vigilância quanto os mais clássicos como tabagismo, hipertensão arterial e 

hipercolesterolemia. 

A partir do exposto, o impacto da presença dos fatores de risco no desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares é um tema importante para ser investigado a fim de 

desenvolver intervenções eficazes e possíveis de serem implementadas, visando prevenção 

da instalação e agravamento dessas doenças e a melhoria da qualidade de vida do indivíduo 

com cardiopatias. 

 

Questão de pesquisa: Como se caracteriza o estresse no paciente cardiopata hospitalizado? 

Objetivo Geral: Analisar o estresse em pacientes cardiopatas hospitalizados por meio da 

escala fatorial de estresse 

Objetivos Específicos: 

 

- Caracterizar o perfil de pacientes com cardiopatias hospitalizados; 

- Descrever os resultados da aplicação da escala fatorial de estresse em pacientes 

cardiopatas hospitalizados; 

 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

A American Heart Association (2014, p.28) aponta que, as doenças cardiovasculares 

são a maior causa de morbimortalidade em todo o mundo, com crescente importância à 

medida que ocorre o envelhecimento populacional. Em 2013 “312.265 das mortes no Brasil 

foram por causas evitáveis das quais, 9 milhões ocorreram até os 75 anos de idade e 145.032 

por doenças do aparelho circulatório” (DATASUS, 2013). Dentre as DANT, as do aparelho 

circulatório vêm demonstrando grande importância e as doenças cardiovasculares representam 

importantes causas de incapacidade física e invalidez, contribuindo sobremaneira para o 

aumento dos custos com saúde (HERDY et al, 2014, p.2) . 

Apesar de serem doenças graves e com grande poder de causar incapacidades e 

mortalidade, em sua maioria, são passíveis de prevenção e detecção precoce, fatos que 

constituem peças importantes para alcance de êxito no tratamento e melhora na qualidade de 

vida dos indivíduos. Nessa perspectiva, o grande norteador das discussões sobre as DCV 

reside tanto no estímulo à prevenção, promoção e criação de ambientes saudáveis quanto ao



 

 

 

 
 

acesso a informações pela população e gestores sobre a importância da vigilância, prevenção, 

assistência, reabilitação e promoção da saúde. (SIMÃO et al, 2013, p.42) 

Nesse contexto, a importância dos estudos sobre a influência do estresse emocional na 

reatividade cardiovascular deve ser enfatizada porque oferece a possibilidade de trabalhos na 

área da saúde direcionados à redução do estresse emocional, onde “uma importante 

observação é que, no aparelho circulatório, o estresse e o frio são capazes de provocar um 

aumento da atividade simpática, levando a liberação de adrenalina e promovendo, desta 

forma, taquicardia e vasoconstrição (GANGWISCH, 2010)”. 

Assim, esse estudo pode contribuir para as ciências da saúde, em especial à 

enfermagem, que pela maior convivência com esses clientes pode conhecer o impacto do 

estresse na vida do paciente cardiopata, mediante a identificação e análise sistematizada das 

suas necessidades para elaborar o plano assistencial de enfermagem, na perspectiva da 

prevenção, tratamento e promoção da saúde do paciente com cardiopatias. 

No que se refere à construção do conhecimento espera contribuir para investigações 

na área de enfermagem cardiológica, principalmente para o ensino, onde se encontram os 

futuros profissionais da área que podem ser beneficiados por informações atualizadas, para 

conhecer a população e estabelecer estratégias que viabilizem uma assistência integral as 

pessoas com cardiopatias. 

Essa pesquisa espera despertar outros estudos no campo das Ciências do Cuidado em 

Saúde no que concerne a abordagem multiprofissional em saúde que avancem da visão focada 

na doença para a compreensão e avaliação do diversos fatores envolvidos no processo de 

adoecimento por doenças cardiovasculares em pacientes hospitalizados. 

Outrossim, no contexto do Núcleo de Estudos em Pesquisas em Enfermagem Gerontológica 

(NEPEG) espera fomentar debates e estudos considerando a questão do adoecimento por 

doenças crônicas, particularmente as cardiopatias, na população idosa e as perspectivas de um 

envelhecimento saudável a partir de uma abordagem integral do individuo adulto com 

cardiopatias.



 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT’S) 

 

O processo de urbanização crescente, aliado ao envelhecimento populacional, a 

conjuntura social, cultural, política e econômica e o avanço no uso de tecnologias em saúde 

hoje representam desafios para a sociedade, pois “tais mudanças facilitam e dificultam o 

acesso das populações às condições de vida mais favoráveis à saúde e, portanto, repercutem 

diretamente na alteração dos padrões de adoecimento” (BRASIL, 2008). 

 

A magnitude das melhorias ocorridas no ambiente global no último século, 

decorrentes dos progressos nas áreas de tecnologia e ciências, não permite que 

sejam listadas, mais imagens representativas destas certamente fluíram pela mente 

do leitor. Os avanços na agricultura e no processamento dos alimentos os tornaram 

mais disponíveis e facilitaram o consumo. Progressos tecnológicos viabilizaram a 
realização de atividades complexas e fisicamente desgastantes em curto tempo e 

com gasto energético reduzido. É razoável supor que a maior eficiência na 

execução de tarefas, auxiliadas pela informática, implicou em ganho de tempo e de 

dinheiro (FERREIRA, 2010, p.31). 

 

Assim, se por um lado esses avanços são satisfatórios por outro lado, observa-se 

também, uma redução dos fatores tidos como de proteção, como o acesso a alimentos mais 

naturais e saudáveis, dificuldades de espaço e tempo para atividades físicas e de lazer, com 

consequente aumento do sedentarismo e adoção de um estilo de vida que torna as pessoas 

mais vulneráveis ao adoecimento. 

A não adoção de um estilo de vida saudável torna as pessoas mais vulneráveis, em 

um momento em que o padrão de adoecimento, também vem sofrendo modificações. No 

Brasil, os processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional, a urbanização 

e o crescimento econômico e social contribuem para o maior risco da população ao 

desenvolvimento de doenças crônicas (SCHMIDT et al., 2011, p.425). 

Essas modificações vêm proporcionando verdadeiras epidemias de fatores de risco, 

que tem se disseminado por inúmeros países, tendo seu início nos países desenvolvidos e, 

atualmente, avança nos demais. Em termos de mortes atribuíveis, os grandes fatores de risco 

globalmente conhecidos são: “Tabagismo, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, 

obesidade, consumo excessivo de gorduras saturadas, ingestão insuficiente de frutas e 

hortaliças e inatividade física (BERTO, 2010, p. 1573)”. 

Levando em conta essas questões, a situação epidemiológica brasileira é muito 

singular e pode ser definida por alguns aspectos:  

 



 

 

 

 
 

a superposição de etapas, com a persistência concomitante das doenças infecciosas 
e carenciais e das doenças crônicas; as contratransições, movimentos de 

ressurgimento de doenças que se acreditavam superadas; as doenças reemergentes 

como a dengue e febre amarela; a transição prolongada, a falta de resolução da 

transição num sentido definitivo; a polarização epidemiológica, representada pela 

agudização das desigualdades sociais em matéria de saúde; e o surgimento das 
novas doenças, as doenças emergentes (MENDES, 2012, p.37). 

 

Considerando a forma como fatores como o envelhecimento, a urbanização, as 

mudanças sociais e econômicas e a globalização impactaram o modo de viver, trabalhar e se 

alimentar dos brasileiros, como consequência, observa-se o crescimento da prevalência de 

fatores como a obesidade e o sedentarismo que são fatores de risco significativos, para o 

desenvolvimento das doenças e agravos não transmissíveis (DANTS), que constituem o 

problema de saúde de maior magnitude no país e no mundo (VASCONCELOS; GOMES, 

2012, p.534). 

Nas últimas décadas em nosso país, essas doenças passaram a constituir o problema 

de saúde de maior magnitude e correspondem, segundo Brasil (2012, p.6), a cerca de 73,9% 

dos óbitos no Brasil, dos quais 80,1% devido à doença cardiovascular, câncer, doença 

respiratória crônica ou diabetes, particularmente nas camadas mais pobres da população e 

grupos mais vulneráveis, como a população de baixa escolaridade e renda. 

Até bem pouco tempo era comum o emprego do termo DCNTs pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2013, p.7), definindo como principalmente doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes as quais possuem como 

características longa duração e progressão lenta. Considera-se que todas elas requerem 

contínua atenção e esforços de um grande conjunto de equipamentos de políticas públicas e 

das pessoas, em geral. 

Atualmente, o termo Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs) é usado para 

referir-se esse conjunto de enfermidades que “englobam as doenças não transmissíveis tais 

como hipertensão arterial, diabetes, doenças mentais, doenças genéticas, além de acidentes 

e violências” (BRASIL, 2008; CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS-SP, 2014 p.4). 

São consideradas nesse grupo, aquelas doenças que têm se caracterizado por um 

elevado número de mortes prematuras, alteração da qualidade de vida, alto grau de 

limitação no trabalho e lazer, impactos econômicos para a família, comunidade e a 

sociedade em geral (BRASIL 2011, p.24). Estão associadas aos determinantes sociais de 

saúde (alimentação, habitação, educação, lazer e meio ambiente) e afetam de forma pontual 

ou progressiva a qualidade de vida das pessoas (CENTRO DE CONTROLE DE 

DOENÇAS-SP 2014, p.4). 
 



 

 

 

 
 

Segundo Brasil (2008, p.14), apresentam como características: levarem décadas  

para se desenvolverem na vida da pessoa e ter início em idades jovens. Sua ocorrência está 

relacionada as condições de vida e não somente de escolhas individuais e requer um tempo 

longo e abordagem sistêmica para o tratamento. 

Nesse sentido a OMS (2011, p.7) reitera também que a epidemia das DANTs vem 

sendo impulsionada por forças poderosas que agora atingem todas as regiões do mundo: 

envelhecimento demográfico, a urbanização não planejada rápida e a globalização de estilos 

de vida pouco saudáveis. 

Esse quadro pode ser ainda mais grave em nossa realidade se considerarmos que o 

Brasil possui uma das populações que mais envelhecem no mundo e que a carga de doenças 

crônicas no país tende a aumentar, exigindo um novo modelo de atenção à saúde para essa 

população (BRASIL, 2011. p.16) 

 

Fatores de Risco 

Fatores de risco são aqueles associados ao aumento do risco de se desenvolver uma 

doença e, do ponto de vista epidemiológico, esse termo é utilizado para definir a 

“probabilidade de que indivíduos saudáveis, mas expostos a determinados fatores, adquiram 

certa doença” (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2011, p.16). 

Nas DANTs, a sua origem em geral, vem de múltiplos motivos, o que dificulta isolar 

uma causa claramente definida e definir com certeza uma forma de ação. Isso porque 

constituem doenças multifatoriais que tem em comum fatores comportamentais de risco e 

fatores sociais, econômicos e ambientais desencadeantes de fatores causais (BOLETIM 

INFORMATIVO DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS, 2010). Nas DANTs, a 

sua origem em geral, vem de múltiplos motivos, o que dificulta isolar uma causa claramente 

definida e definir com certeza uma forma de ação. 

O conhecimento da prevalência dos fatores de risco para DANTs, principalmente os de 

natureza comportamental é fundamental, pois grande parte das doenças não transmissíveis são 

evitáveis por meio da redução dos seus quatro principais fatores de risco comportamentais: 

tabagismo, inatividade física, uso nocivo do álcool e dieta pouco saudável (OMS, 2014, p.1)  

e, além disso, a influência desses fatores de risco comportamentais e outros 

metabólicos/fisiológicos subjacentes são causas comuns a grande parte das DANTs. 

 

 
Epidemiologia das DANTs



 

 

 

 

 

 

O aumento progressivo das DANTs, observado mundialmente, pode ser atribuído a 

uma mudança nas causas da morbidade e mortalidade ocorridas no século XX que, segundo 

Luna e Silva (2013, p.125) é conhecida como transição epidemiológica produzida por: 

fenômenos como a urbanização, melhoria das condições de vida, maior acesso ao 

saneamento e outros determinantes sociais, como pela incorporação de tecnologias 

como as vacinas, antibióticos e antivirais, e pelo maior acesso aos serviços de saúde, 

particularmente aos de atenção primária. 

 

A transição epidemiológica pode ser descrita como queda gradual e progressiva das 

doenças infecciosas e parasitárias e pela ascensão das doenças crônico-degenerativas, 

particularmente, das doenças cardiovasculares, como principal causa de morte (ARAUJO, 

2012, p.533).Portanto, as DANTS: 

São responsáveis por 72% das causas de mortes, com destaque para doenças do 

aparelho circulatório (31,3%), câncer (16,3%), diabetes (5,2%) e doença 

respiratória crônica (5,8%), e atingem indivíduos de todas as camadas 

socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a grupos 

vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda. (BRASIL, 2011, 

p.30). 

 

Cabe ressaltar também que “cerca de 80% das mortes por doenças crônicas ocorrem em 

países de baixa ou média renda, onde 29% são de pessoas com menos de 60 anos. Nos países 

de renda alta, apenas 13% são mortes precoces” (WHO, 2011 p.124). 

As doenças cardiovasculares, que na década de 30, representavam uma pequena 

porcentagem de mortes atribuíveis, são grandes causas de morte atualmente em todas as 

regiões brasileiras, respondendo por significativa parte dos óbitos. Das “57 milhões de mortes 

no mundo em 2008, 36 milhões (63%), foram em razão das DANTs, com destaque para as 

doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória crônica” (ALWAN et 

al., 2010). Outro fato importante a ser observado relacionado as DANTS é a ocorrência da 

transição nutricional, fato considerado marcante na esfera mundial, resultante da urbanização 

e da globalização. 

Os padrões de consumo alimentar no Brasil sofreram intensas e rápidas 

modificações no período recente, agravando o cenário epidemiológico (...). 

Verificaram aumento no consumo de gorduras e redução no de carboidratos em 

geral, apesar da ingestão excessiva de sacarose (FERREIRA, 2010, p .31). 

 

 

Constata-se no mundo atual o crescente aumento da disponibilidade de alimentos 

industrializados, com grande teor de gordura, sódio, açúcar e diminuição do consumo de 

alimentos mais saudáveis como cereais, leguminosas, verduras e frutas, o que vem sendo 

apontado como fator relacionado à ocorrência de DANTs na população por inúmeros 

estudos. “No Brasil, a alimentação inadequada, junto à hipertensão arterial e ao consumo



 

 

 
 

“abusivo de álcool, compõem os três fatores de risco que mais contribuem para a carga de 

doenças no país, segundo dados do estudo Carga Global de Doenças 2010”. (WHITEFORD 

2013, p. 111). 

Levando em consideração que as mudanças ocorridas ao longo dos anos na 

sociedade no que tange, principalmente, a fatores como urbanização, mecanização de 

atividades anteriormente braçais, maior oferta de alimentos de baixa qualidade nutricional, 

bem como a adoção de um estilo de vida inadequado constituem fatores que, atuando 

conjuntamente, figuraram como facilitadores do processo de instalação das DANTs. 

 

 

Tratamento das DANTs 

 

Considerando que as DANTs possuem características em comum, já apontadas 

previamente, a presença de determinados hábitos pouco saudáveis pode culminar no 

surgimento de enfermidades, mesmo com diferenças de como esse processo ocorre entre 

populações distintas. 

Em geral, fatores de risco como tabagismo, consumo de carne com excesso de 
gordura e obesidade são mais frequentes na população com menor escolaridade, 

enquanto a atividade física no lazer e o consumo de frutas e hortaliças conforme 

recomendado pela OMS (cinco porções/dia em cinco ou mais vezes/semana) têm 

maior prevalência na população com 12 ou mais anos de estudo. (BRASIL 2011, 

p.16). 

 

Partindo do princípio que os fatores de risco mais prevalentes na população já são 

conhecidos, é necessário a implementação de um plano de ação, iniciando com o 

monitoramento desses fatores de risco. De acordo com o Centro de Controle de Doenças-SP 

(2014, p.4): 

A Vigilância em DANT demanda não só das ações de competência do setor saúde, 

mas necessitam articular ações intersetoriais por meio de redes sociais, em especial, 

as que contribuem para reduzir desigualdades sociais e proteger as populações mais 

vulneráveis, dentre elas as crianças, adolescentes e idosos. 

 

Cabe ressaltar ainda que no âmbito nacional: 

A vigilância em DANT reúne o conjunto de ações que possibilitam conhecer a 
distribuição, magnitude e tendência dessas doenças e de seus fatores de risco na 

população, identificando seus condicionantes sociais, econômicos e ambientais, com 

o objetivo de subsidiar o planejamento, a execução e a avaliação da prevenção e do 

controle. (BRASIL, 2011 p.28). 
 

E, nesse contexto: 

As intervenções sobre a população que não apresenta doenças, mas com fatores de 
risco para adoecer, precisam ser dirigidas a dar suporte e apoio às mudanças de 

estilo de vida e das “escolhas” determinadas socialmente. Podem ser estruturadas a 

populações ou a indivíduos, a partir da estratificação de risco, para que a rede de



 

 

 

 

 

serviços da Saúde e dos outros setores possa ofertar a atenção correta às distintas 
necessidades das pessoas, com custo-efetividade e qualidade assistencial. Essas 

medidas precisam ser efetivas, seguras e aceitas pelos indivíduos, e seu custo deve 

ser possível tanto para os serviços de Saúde como para as pessoas (em termos 

emocionais, físicos ou sociais) (ROSE, 2010, p.12). 

 

Assim, o país mesmo sem ter o controle efetivo das DANTs, tem a possibilidade de 

desenvolver e implementar medidas que possam conter seu avanço. Entretanto, a 

implementação de uma política de controle das DANTS não é uma tarefa fácil já que 

exigem algumas adequações em que ”a mudança na forma de trabalhar em saúde incide 

diretamente em valores, cultura, comportamento e micropoderes existentes nos espaços de 

trabalho de cada um, gerando resistências e possíveis conflitos na produção de saúde” 

(ASSIS et al, 2010, p.14). 

Para o sucesso desse objetivo no tratamento das DANTs, o trabalho tem que ser 

realizado em conjunto com todos os envolvidos nesse processo que envolve tanto a equipe 

multidisciplinar como a família e toda a sociedade. 

A rede oficial, incorporando o saber biomédico-científico e as tecnologias 

terapêuticas modernas, conta com amplo reconhecimento como agência produtora 

de cuidados. Já a rede informal, que tem na família seu principal personagem, não 

conta com tanto prestígio. No entanto é na e pela família que se produzem cuidados 

essenciais à saúde. Estes vão desde as interações afetivas necessárias ao pleno 

desenvolvimento da saúde mental e da personalidade madura de seus membros 

passam pela aprendizagem da higiene e da cultura alimentar e atingem o nível da 

adesão aos tratamentos prescritos pelos serviços (medicação, dietas e atividades 

preventivas). Essa complementaridade se dá através de ações concretas no 

cotidiano das famílias, o que permite o reconhecimento das doenças, busca "em 

tempo" de atendimento médico, incentivo para o autocuidado e, não menos 

importante, o apoio emocional  (GUTIERREZ; MINAYO,  2010, p. 1497). 

 

Desse modo, o controle das DANTs começa a tornar-se possível, através do 

emprego de ações que promovam a identificação precoce de fatores de risco e 

implementação de medidas de controle e manejo destes, em todos os níveis de 

complexidade, com o envolvimento de todos, cada um em sua competência. 

 

Políticas Públicas e Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

 

O atual sistema de saúde brasileiro, desde sua criação passa por grandes avanços e 

também por grandes desafios. O SUS por si só, se apresenta como uma política que tem 

como dever, possibilitar o acesso universal aos cuidados de saúde nos vários níveis de 

atenção e complexidade. Assim, a Lei 8080 (1990, Art. 4º), define-se o SUS como: 

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas  pelo  Poder  Público,  constitui  o  Sistema  Único  de   Saúde



 

 

 

 

 

(SUS).§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas 
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 

para saúde.§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter complementar. (LEI 8080 1990, Art. 4º) 
 
 

Juntamente a essa definição, o texto da constituição federal diz que, “a partir da 

instituição do SUS, o Estado se compromete a garantir, mediante políticas sociais e 

econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde” (BRASIL, 1988, art. 196). 

Mesmo que o acesso gratuito e universal ao atendimento de saúde seja garantido a 

todo cidadão, mediante a lei própria e inclusão de texto na constituição, “o custo individual 

de uma doença crônica ainda é bastante alto, em função dos custos agregados, o que 

contribui para o empobrecimento das famílias”. (BRASIL, 2011, p.26). 

Além disso, os custos diretos das DANTs para o sistema de saúde representam 

impacto crescente e, no Brasil, elas estão entre as principais causas de internações 

hospitalares. Ao tomar essa prerrogativa, estima-se que: 

 
durante 2011-2025, as perdas econômicas acumuladas devido a doenças não 
transmissíveis no âmbito dos negócios, no cenário de baixa e média renda países 

foram estimados em 7 trilhões de dólares. Este montante supera de longe os 11,2 

bilhões do custo anual de implementar um conjunto de intervenções de alto  

impacto para reduzir a carga DANTS (OMS 2014, p.9). 

 

Dessa forma, as estimativas para o Brasil sugerem que a perda de produtividade no 

trabalho e a diminuição da renda familiar resultantes de apenas três DANTs  (diabetes, 

doença do coração e acidente vascular encefálico) levarão a uma perda na economia 

brasileira de US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015 (ABEGUNDE, 2007 p.1929). 

Portanto, a ocorrência dessas enfermidades na população acarreta grande impacto 

socioeconômico, e inclusive, “está afetando o progresso das Metas de Desenvolvimento do 

Milênio (MDM), que abrangem temas como saúde e determinantes sociais (educação e 

pobreza) (...) pelo crescimento da epidemia de DCNT e seus fatores de risco” (WHO, 2011). 

Dados da OMS têm revelado ainda que é equivocada a afirmativa, de que as DANTs afetam 

apenas uma população e gênero estritamente definidas. “Homens idosos em países ricos e 

homens ricos em países pobres. O número de mortes causadas por DCNT entre homens e 

mulheres é basicamente equivalente, (...) entre os menos favorecidos economicamente o 

acometimento é sempre desproporcional, em relação aos de renda mais alta.” (GOULART, 

2011, p.26).



 

 

 

 

 

Quase dois terços das mortes prematuras em adultos (entre 15 e 69 anos) e três 
quartos de todas as mortes adultas são atribuíveis a tais condições. Pode-se dizer 

que em todos os países do mundo as DCNT constituem o principal problema de 

saúde pública, seja para homens ou para mulheres e, melhor dizendo, um grave 

problema para todos os sistemas de saúde pública. (GOULART, 2011, p.26). 

 

Ao analisar as Metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estas também 

estão associadas às DANT desde que se entende que a saúde da criança e a saúde materna, 

são de suma importância para que no futuro observemos uma diminuição na sua ocorrência 

e agravos: “diabetes e hipertensão durante a gestação está associada ao risco de morte 

materna; o pré-natal mal conduzido poderá resultar em desnutrição intra-útero, predispondo 

ao surgimento de DCNT na vida adulta; e o não aleitamento na infância pode conduzir a 

obesidade e DCNT.” (BEAGLEHOLE  et  al,  2011, p.1283). 

Nesse contexto, em nosso país tem sido planejado e implementado algumas práticas 

importantes para prevenção das DANTs que já vem mostrando impacto direto no percentual 

de mortalidade da população que “ajustada por idade vem diminuindo 1,8% ao ano. 

Contudo, as tendências adversas da maioria dos fatores de risco trazem um enorme desafio 

e demandam ações e políticas adicionais e oportunas, especialmente as de natureza 

legislativa e regulatória e aquelas que fornecem atenção custo-efetiva a condições crônicas 

(SCHMIDT et al,  2011, p.1283) 

Apesar da implantação dessas medidas, é notável que a existência de alguns fatores 

de risco é também resultado de questões culturais, sociais e humanas, que por sua vez tem 

implicado diretamente para o crescimento dessas doenças e “reflete alguns efeitos  

negativos do processo de globalização, da urbanização rápida, da vida sedentária e da 

alimentação com alto teor calórico, além do consumo do tabaco e do álcool.” (MALTA; 

SILVA JR,  2013, p. 23) 

Devido à gravidade e complexidade do tema das DANTs e seu impacto sobre “os 

sistemas de saúde e a sociedade, em setembro de 2011, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) realizou a Reunião de Alto Nível (...) da qual participaram os Chefes de Estado para 

debater compromissos globais com o tema” (WHO 2011, p. 23), onde, “desde a criação da 

ONU, essa foi a segunda vez em que se convocaram os Chefes de Estado (...) para debater 

um tema de saúde, motivo porque a reunião tornou-se um marco histórico e estratégico, 

pela alta prioridade política dedicada à necessidade de uma resposta global aos desafios 

postos” (UNITED NATIONS,  2011, p.4) 

 
A reunião resultou em uma declaração política, na qual os países-membros 
comprometeram-se a trabalhar para deter o crescimento das DCNT com ações de



 

 

 

 

 

prevenção dos seus principais fatores de risco e garantia de atenção adequada à 
saúde dos pacientes. Nessa declaração, a OMS foi instada a elaborar um conjunto 

de metas e indicadores para que os avanços na resposta às DCNT pudessem ser 

monitorados. Para cumprir esse mandato, sucederam-se reuniões e consultas 

globais, coordenadas pela Organização Mundial da Saúde, resultando em uma 
proposta a ser apresentada e submetida à aprovação da Assembleia Mundial da 

Saúde. (WHO,  2013, p. 26) 

 

O plano de ação necessário parte do princípio de que, para a eficiência das ações de 

prevenção e controle das DANTs, é preciso articulação e ações conjuntas, entre o governo 

em todas suas esferas, setores privados e sociedade, ações essas que devem ser realizadas 

em conjunto e ainda de forma individual por se entender que as mudanças também devem 

partir de escolhas em esferas menores que compreendem o ambiente em que se está 

inserido, o estilo de vida e questões culturais. 

 
Por intersetorialidade compreende-se o modo de gestão desenvolvido por meio de 

processo sistemático de articulação, planejamento e cooperação entre os distintos 

setores da sociedade e entre as diversas políticas públicas para intervir nos 

determinantes sociais. A intersetorialidade tem como princípios a 

corresponsabilidade, cogestão e coparticipação, entre os diversos setores e políticas 

em prol de um projeto comum. (BRASIL,  2012, p.42) 

 

Nessa linha de pensamento, muitas foram às reuniões, fóruns de discussão e grupos 

de estudo e ações que deram origem a várias discussões sobre a temática envolvendo chefes 

de estado e representantes das populações nos últimos anos. Em 2011, surge a Declaração 

Política do Rio sobre Determinantes Sociais de Saúde (DSS) que vem advogar as políticas 

para o desenvolvimento de: 

 

primeira infância, incluindo acesso a serviços como a educação obrigatória e de 

qualidade, moradias saudáveis, com acesso à água, saneamento e energia, com 

preços acessíveis, acesso a comportamentos saudáveis e seguros, como promoção 

de atividade física, alimentação saudável e redução da violência e criminalidade; 
bem como avançar na política regulatória do álcool, tabaco e alimentos. (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION 2011, p.3) 

 

Em 2012, na Rio+20 houve discussões acerca da epidemia de DANTS onde: 

acordos firmados na Rio+20 declaram que o desenvolvimento sustentável só será 
possível mediante o alcance de um estado de bem-estar físico, mental e social e que 

as DCNT constituem um dos principais desafios para o desenvolvimento sustentável 

no século XXI. (RIO + 20,  2012, p.7) 

 

Nisso, emergiram mais discussões sobre a importância das ações conjuntas pois:  

existem evidências de que a ação articulada envolvendo diversos setores é essencial 
para o êxito das ações propostas de enfrentamento das DCNT.” (MALTA 2014,  

p.32), visto que a sua alta incidência “colocam novos desafios para a sociedade,  

entre os quais investimentos nas políticas de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e intervenções curativas. (...) as intervenções consideradas mais custo- 
efetivas, sendo algumas delas ainda consideradas as "melhores apostas" (best buy)



 

 

 

 

 

no sentido de salvar vidas e prover respostas custo-efetivas. As ações se dividem em 
intervenções custo-efetivas de âmbito populacional (promoção da saúde) e também 

em relação à prevenção primária e secundária e ao tratamento. ”(WHO, 2011, p. 24- 

32) 

 

Existe a necessidade da realização de campanhas e medidas educativas sobre 

promoção de hábitos saudáveis por meio de veículos de comunicação, escolas, instituições 

de saúde e iniciativas de setores da sociedade, operadoras de planos de saúde, entidades de 

profissionais da área da saúde, dentre outros, contendo responsabilidade compartilhada. 

(MALTA 2014, p.123) 

Mas, para que essas ações aconteçam, deve-se tentar estabelecer mecanismos e 

processos coordenados de modo a: 

desenvolver e implementar políticas em todos os setores que busquem a equidade e  

a inclusão social. No tema da DCNT torna-se importante que o setor saúde assuma a 

articulação do processo, exercendo sua liderança, compromisso político e 
financiamento sustentável. (SHANKARDASS et al,  2012, p.43) 

 

 

No contexto das DANTS a atenção primária tem um papel importante na prevenção e 

estratégias de controle mediante prevenção primária dos fatores de risco com incentivo a 

promoção da atividade física, ações de desencorajamento ao início do tabagismo e da 

prevenção secundária de complicações decorrentes de fatores de riscos existentes e da 

prevenção terciária que envolve reabilitação e prevenção de futuras complicações resultantes 

de acidente vascular cerebral ou diabetes não controlada (MACINKO; 

DOURADO:GUANAIS, 2011, p.4-5). 

Entretanto, no curso das DANTS observa-se ainda que quadros agudos e complicações 

decorrentes dessas ainda são as principais causas de hospitalização acarretando além de 

maiores custos prejuízo na qualidade de vida da população. Nesse contexto, as doenças do 

aparelho circulatório (DAC) são as principais causas de internações e geram o maior custo 

nesse componente do sistema de saúde nacional. Em 2007, 12,7% das hospitalizações não 

relacionadas a gestações e 27,4% das internações de indivíduos de 60 anos ou mais foram 

causadas por doenças do aparelho circulatório e nos últimos anos (2000-2009), tem ocorrido 

uma leve queda nas taxas de internação hospitalar por DAC; a taxa de internação hospitalar 

devido às neoplasias tem aumentado no Brasil, passando de 229/100 mil em 2000 para 

301/100 mil em 2009; A taxa de internação hospitalar por diabetes tem se mantido estável nos 

últimos anos, na ordem de 65 a 75 internações/100 mil habitantes/ano e a por doenças 

respiratórias crônicas foram as que apresentaram maior redução nos últimos anos. (BRASIL 

p. 41-42)



 

 

 

 
 

HOSPITALIZAÇÃO 

As cardiopatias, além de possuírem uma expressividade estatística, contam ainda com 

incremento significativo nas contas com gastos em saúde, relacionados não só aos com a 

internação, mas com a diminuição do tempo de produtividade laboral, bem como o 

surgimento de morbidades, servindo inclusive como fator de risco para surgimento de outras 

patologias e a ainda alta mortalidade. É necessário ainda considerar os gastos com 

medicamentos, eventuais curativos e uso de tecnologias de suporte básico e avançado. 

Podemos entender melhor essa realidade vendo alguns números significativos, onde 

ainda, apesar dos esforços serem cada dia maiores para evita-los, cerca de 10.000 mulheres 

com menos de 45 anos são diagnosticadas com um infarto do miocárdio a cada ano nos 

Estados Unidos e sua mortalidade hospitalar é mais que o dobro dos homens da mesma idade, 

bem como seus custos indiretos são estimados em 3.6 trilhões de dólares em todo o mundo. 

Essa avaliação é realizada a partir de uma perspectiva social, fazendo uma distinção entre 

custos diretos e indiretos. (ROZANSKI 2014) 

Os custos diretos incluem os custos de reabilitação, tais como salários profissionais 

(fisioterapeuta, exercícios especializados), avaliação (teste de esforço) e equipamento 

(monitor de frequência cardíaca), e outro uso de saúde durante o primeiro ano de 

acompanhamento hospitalizações por eventos cardíacos recorrentes, acompanhamento 

ambulatorial, visitas gerais, atendimento domiciliar e cuidados informais). Os custos indiretos 

consistem em custos de produtividade perdidos devido a absenteísmo do trabalho remunerado 

e não remunerado (KRAAL et al 2013). 

Esse cenário preocupante pode ser observado nas mais variadas realidades 

econômicas, classes sociais distintas e nessa realidade a presença dos fatores de risco, em 

especial os psicossociais são fortemente associados ao seu desfecho. 

Os transtornos de ansiedade foram associados com risco vascular em excesso de 

ambos os sexos, independentes de humor, transtornos de humor e as variáveis psicológicas 

acima podem ser tratados como um marcador para a má adaptação a situação de stress, tal 

como uma grande cirurgia cardíaca, mas, ao mesmo tempo também contribuem para a 

recuperação prolongada ou insuficiente (KRAAL et al 2013). 

Esses custos poderiam ser reduzidos se houvessem políticas direcionadas a abordagem 

do paciente cardíaco antes dele de fato agravar e necessitar da hospitalização. A rede primária, 

aonde esses pacientes ainda são basais tem papel importante, porém em muitos locais sofre 

com falta de recursos e de capacitação de seus profissionais. Alguns estudos apontam 

inclusive que em pesquisa recente, muitos profissionais de cuidados primários tem



 

 

 

 
 

encontrado lacunas de conhecimento hipertensão substanciais, e que muitos não estavam 

cientes das recomendações hipertensão, por exemplo. (CAMPBELL et al 2010) 

Outra questão a ser pontuada são as repercussões que um período de hospitalização 

traz. Muitas vezes, são eventos inesperados e ocorrem por algum tipo de descompensação de 

causas diversas e levam a pessoa a um período de estresse e incertezas causadas pela situação. 

Para as pessoas que são os provedores familiares, pesa a questão do tempo de atividade 

laboral perdido, as dificuldades financeiras que podem sobrevir disso, bem como a 

integridade das pessoas que direta ou indiretamente dependem desse paciente. 

Em nossos modelos, consideramos que o evento situação de desemprego altera o 

futuro risco de doença coronária e coloca em jogo que a duração afeta o risco futuro de 

doença coronária, embora separadas aproximações dos eventos de curta duração das de longo 

prazo. (LUNDIN et al 2014) 

De fato, fortes desigualdades socioeconômicas, ao lado de relacionamentos sociais e 

profissionais tensas, criam uma atmosfera social tensa. Esta tensão também permeia a casa, 

onde as relações familiares são afetados pela rivalidade entre os sexos, onde múltiplos 

parceiros sexuais são comuns. Tais conflitos colocam uma pressão sobre as relações 

heterossexuais e cônjuges. (KELLY-IRVING et al 2010) 

Além desse processo, deve-se pensar nas repercussões que essa internação pode trazer 

no âmbito da saúde. Não há como prever quanto tempo deve ser empregado na recuperação e 

reabilitação desse paciente bem como a atmosfera familiar que existirá para apoiar esse 

processo, já que será repleto de mudanças comportamentais que envolvem não só o indivíduo 

mas o contexto em que está inserido, onde os pacientes são encorajados a mudar seu estilo de 

vida em seu ambiente familiar desde o início do processo de reabilitação. (KRAAL et al  

2013) 

Assim, importância do entendimento do potencial que as DANT's têm de causar 

incapacidades e mortes, bem como a responsabilidade de várias esferas do poder público e 

conscientização própria das necessidades de mudanças nos hábitos de vida são pontos 

estratégicos de atuação, visando redução da incidência e prevalência dessas doenças. 

No cenário das DANTS, destacam-se as cardiopatias pela sua magnitude na população 

e suas repercussões para os indivíduos, para o sistema de saúde e sociedade. 

 

 

 

Cardiopatias



 

 

 

 
 

A doença cardiovascular, dentre as suas mais diversas apresentações, desde as 

formas mais brandas até as de maior perigo, ainda hoje permanece com uma das principais 

doenças do século 21, por sua morbidade e mortalidade. Dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) demonstram que “a causa 

cardiovascular corresponde a perto de 30% das causas de morte. Para ser ter uma ideia, 

ocorreram, no Brasil, mais de 80 mil internações apenas no mês de fevereiro de 2013 por 

doenças do sistema circulatório.” (DATASUS, 2013) 

Segundo a OMS (2011, p.317), a doença cardiovascular é a principal causa de morte 

no mundo, perfazendo 30% das mortes globais, taxa praticamente idêntica à encontrada no 

Brasil. Representam um grupo de desordens que acometem o coração e vasos sanguíneos e, 

segundo Campolina et al (2013), “a importância dessas condições continua se mantendo ao 

longo dos anos, em especial nas idades mais avançadas, conforme a avaliação do impacto 

das causas básicas de morte na expectativa de vida ”. 

As doenças do aparelho circulatório (DAC) são as principais causas de internações e 

geram o maior custo nesse componente do sistema de saúde nacional chegando a compor 

12,7% das hospitalizações não relacionadas a gestações e 27,4% das internações de 

indivíduos de 60 anos ou mais. (SCHMIDT et al., 2011 p.21). Esse quadro demanda 

preocupação quando se sabe que cerca de 80% da população brasileira possui atendimento, 

principalmente, na rede do SUS. Em pesquisa recente, o IBGE (2013) apontou que: 

27,9% da população tinha algum plano de saúde (médico ou odontológico). As 

Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentaram às maiores proporções (36,9%, 

32,8% e 30,4%, respectivamente) e as Regiões Norte e Nordeste, as menores (13,3% 

e 15,5%, respectivamente). 

 

Tais dados remetem à importância das doenças cardiovasculares no contexto do 

adoecimento da população por terem algumas características que podem impactar 

diretamente nos indivíduos e no sistema de saúde: 

podem diminuir a qualidade de vida dos indivíduos acometidos por elas, pois 

causam um comprometimento físico e a deterioração na função cardíaca. “Além 

disso, o coração é considerado um órgão fundamental para a manutenção da vida, e 

com a doença cardíaca, a saúde física e psíquica do paciente estão mais frágeis e 

vulneráveis, influenciando também na sua qualidade de vida.” (CHRISTMANN; 

COSTA;MOUSSALLE, 2011, p.239) 

 
 

Dessa forma, ainda que não sejam rapidamente letais, ”reduzem a disponibilidade de 

recursos para necessidades como alimentação, moradia, educação, entre outras e se (...) 

estima que, a cada ano, 100 milhões de pessoas são empurradas para a pobreza nos países 

em que se tem de pagar diretamente pelos serviços de saúde” (WHO, 2010). e no Brasil,”



 

 

 

 
 

mesmo com a existência do SUS, gratuito e universal, o custo individual de uma doença 

crônica ainda é bastante alto, em função dos custos agregados” (BRASIL, 2011, p.25). 

Sendo assim, existem alguns aspectos complicadores nos casos das cardiopatias 

graves, conceituadas por Dutra (2009, p. 224) como “aquelas que levam, seja em caráter 

temporário ou permanente, a limitação da capacidade funcional do coração, podendo 

acarretar risco de vida ou incapacidade de exercer suas funções, englobando tanto as 

cardiopatias crônicas como agudas”. 

 
a)cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução, que se tornam 
crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e funcional do coração;b)as 

cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a capacidade física e 
funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos mecanismos de 

compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico 

adequado;c)cardiopatias crônicas ou agudas que apresentam dependência total de 

suporte ‘inotrópico farmacológico (como dobutamina, dopamina) ou mecânico (tipo 

Biopump, balão intra-aórtico);d)cardiopatia terminal: forma de cardiopatia grave em 

que a expectativa de vida se encontra extremamente reduzida, geralmente não 

responsiva à terapia farmacológica máxima ou ao suporte hemodinâmico externo 

(DUTRA, 2009, p224). 

 

A avaliação da capacidade física e funcional é realizada através de levantamento do 

histórico e exame clínico e m  busca dos  dados relativos  à evolução da doença,  aliados      a 

exames complementares como Eletrocardiograma, Holter, teste ergométrico; teste de 

caminhada de 6 minutos, dentre outros. 

Entendendo o quão grave pode ser o desenrolar de uma cardiopatia, o foco das 

discussões de prevenção necessitam ser nos fatores de risco e alguns desses fatores “se 

referem a características dos indivíduos; outros, ao seu meio microssocial e outros, ainda, a 

condições estruturais e socioculturais mais amplas, mas, geralmente, estão combinados 

quando uma situação considerada social, intrapsíquica e biologicamente perigosa se 

concretiza.” (ZWEIG et al,  2002, p.343) 

Trazendo para o âmbito da saúde, o termo fator de risco é usado para definir. 

 
a chance de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores, ambientais ou 

hereditários, adquirir uma doença. Os fatores associados ao aumento do risco de se 

desenvolver uma doença são chamados fatores de risco. Em contrapartida, há 

fatores que dão ao organismo a capacidade de se proteger contra determinada 

doença, daí serem chamados fatores de proteção. (INCA, 2014). 

 
 

Sobre fatores de risco estes podem ser classificados como modificáveis, não 

modificáveis e protetores. 

Modificáveis: HAS, dislipidemia, uso de tabaco, sedentarismo, obesidade, diabetes 
mellitus, fator socioeconômico, estresse. Não modificáveis: histórico familiar e 

hereditariedade,  idade  avançada,  sexo,  raça  ou  etnia.  Protetores:  consumo   de



 

 

 

 

 

vegetais e frutas diariamente, exercício físico e pequena dose diária de bebida 
alcoólica. (LANAS et al 2007, p.1067). 

 
 

Para a determinação dessa classificação, um grande estudo populacional, realizado 

na cidade norte americana de Framingham, desde 1960 (DAWBER; KAGAN; KANNEL , 

1964), ajudou a estabelecer os principais fatores de risco para DAC, que foram 

representados, dentre outros, em especial pelo tabagismo, colesterol sérico e hipertensão 

arterial. 

No Brasil, o tabagismo e a obesidade abdominal foram os fatores de risco mais 

importantes consideradas uma grave epidemia mundial em adultos e crianças e, segundo 

Herdy et al (2014, p.21),“ A alimentação com excesso de calorias, rica em carboidratos 

simples e gorduras saturadas, associada ao sedentarismo são responsáveis por esta epidemia 

mundial “presumindo-se que, além da gravidade da doença, a associação de comorbidades, 

como diabetes mellitus (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS) podem representar uma 

agravante no declínio da qualidade de vida. 

A obesidade, principalmente a abdominal, predispõe segundo Vasques et al (2010, p.

107):  

 
a uma série de fatores de risco cardiovasculares por associar-se com grande 

frequência a condições como dislipidemias, hipertensão arterial, resistência à 

insulina e diabetes mellitus que favorecem a ocorrência de eventos cardiovasculares, 

particularmente os coronarianos.
 

Assim, atualmente, estima-se que um bilhão de adultos esteja com sobrepeso no 

mundo e cerca de 475 milhões sejam obesos, projetando-se números ainda mais 

impressionantes para a próxima década. Estimativas para 2020 apontam cerca de cinco 

milhões de óbitos atribuídos ao excesso de peso.  (INTERNATIONAL ASSOCIATION 

FOR THE STUDY OF OBESITY, 2012). 

Outro fator de risco importante é o fumo. O tabagismo isoladamente, já representa 

fator de risco para as quatro principais causas de morte em todo o mundo. 

Dos fatores comportamentais de risco implicados na gênese de muitas doenças 

crônicas, o tabagismo é um dos principais, sendo a principal causa de morte 
evitável em todo o mundo - atualmente 4 milhões de óbitos anuais,  podendo 

chegar, em 2030, a 10 milhões de mortes. Além da mortalidade, o hábito de fumar 

está associado ao desenvolvimento de hipertensão, aterosclerose, infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, enfisema pulmonar, doenças respiratórias, 

coronariopatias e vários tipos de câncer (pulmão, boca, laringe, próstata e outros) 

(BERTO; CARVALHAES;MOURA, 2010, p. 1573). 

 

Para Katanoda e Yaho-Suketomo (2012, p.561), o tabagismo é definido como sendo 

“a dependência crônica ocasionada pelo consumo excessivo do fumo, desencadeada por seu 

principal componente, a nicotina (...) e um fator de risco independente da DCV, com o



 

 

 

 
 

agravante de que  

 
No Brasil, 1/3 da população adulta é fumante (27,9 milhões de pessoas), sendo  

60% do sexo masculino e 40% do feminino. A mortalidade por doenças tabaco- 

associadas está estimada em 200 mil  mortes  ao  ano.  Entre  as  regiões  

brasileiras, o Sudeste ocupa o primeiro lugar no ranking do tabagismo, com 42%  

de seus habitantes fumantes. (BRASIL 2011, p.14).
 

Uma característica peculiar aos países com rendas baixa e média, é o acesso fácil ao 

tabaco durante os estágios iniciais da transição epidemiológica, em razão da disponibilidade 

de produtos relativamente baratos (BRAUNWALD, 2008). 

O hábito de fumar, unido à inatividade física observada em diversas pesquisas, 

endossa a necessidade do enfoque na prevenção de doenças cardiovasculares (DCV)  

durante o atendimento ambulatorial de forma a tentar evitar os agravos por fatores de risco. 

Cerca de 50% das mortes evitáveis entre indivíduos fumantes poderiam ser evitadas 

se esse vício fosse abolido, sendo a maioria por DCVs. O risco relativo de infarto do 

miocárdio apresenta- se aumentado duas vezes entre os fumantes com idade superior a 60 

anos e cinco vezes entre os com idade inferior a 50 anos, se forem comparados com os não 

fumantes. 

“As taxas de iniciação do tabagismo e cessação do tabagismo têm sido impactadas, 

em parte, por normas sociais, a política de controle do tabaco, meios de comunicação social/ 

iniciativas de educação, e uma variedade de tabaco estratégias de tratamento.” 

(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2010, p.1520) 

Assim se faz necessária, a prevenção da iniciação do hábito de fumar tendo em vista 

que quanto mais cedo a pessoa inicia o hábito de fumar, maior a probabilidade dele se  

tornar um fumante adulto, dependência essa que pode se desenvolver muito rápido nas 

crianças. “Após um ano, as crianças inalam a mesma quantidade de nicotina por cigarro que 

os adultos; elas experimentam, igualmente, os sintomas da dependência e da abstinência.” 

(THUN et al, 2013, p.32) 

Sobre a inatividade física, Smith-Menezes, Duarte e Silva (2012) ressaltam como a 

evolução tecnológica e as alterações no campo social, político e econômico, bem como, a 

urbanização das cidades proporcionaram mudanças nas condições de vida e de saúde das 

pessoas e, como consequência, na exposição ao comportamento sedentário, no nível 

insuficiente de atividade física e no excesso de peso corporal em nível populacional. 

Atividade física pode ser definida segundo, Teixeira et al (2010), como qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético 

e a prática regular resulta em inúmeros benefícios para essa pessoa.



 

 

 

 
 

Atualmente, estima-se que a “percentagem da população inativa na América Latina 

oscila entre o 25% e 75%, faixa muito alta devido à diferença que existe entre os estudos 

realizados em cada região.” (HERDY et al 2014, p.12). Independentemente dessa condição, 

o exercício físico tem grandes benefícios comprovados, principalmente no controle dos 

fatores de risco relacionados à DCV auxilia a manutenção do peso saudável e influenciando 

a pressão arterial, HDL-c e resistência insulínica e, segundo, Santa Clara et al (2015, p.111), 

os benefícios da adoção de um estilo de vida ativo têm sido alvo de crescente interesse tanto 

na população saudável como na população com doença cardiovascular. 

Acerca dos fatores de risco metabólicos para Braunwald (2008, p.1378), o aumento 

nos níveis lipídicos se estima que sejam responsáveis por cerca de 56% das cardiopatias 

isquêmicas e 18% dos AVE, chegando a 4,4 milhões de mortes anualmente. 

Sendo as dislipidemias todas as desordens do metabolismo lipídico que ocasionam 

alteração no nível sérico das lipoproteínas e importante fator de risco desenvolvimento de 

aterosclerose que, segundo Xavier et al (2013, p.3), é “uma doença inflamatória crônica de 

origem multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial acometendo 

principalmente a camada íntima de artérias de médio e grande calibres” que está 

intimamente associada às principais DCV, deve-se considerar que 

torna-se lógico, então, que reduções de colesterol, principalmente nos níveis de 

LDL-C, por meio de mudanças no estilo de vida e/ou fármacos, ao longo da vida, 

tenham grande benefício na redução de desfechos CV. (XAVIER et al 2013, p.5) 

 
 

O colesterol elevado pode ser considerado o principal fator de risco modificável da 

DAC, e “seu controle, principalmente do nível do colesterol da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-C), traz grande benefício na redução de desfechos cardiovasculares como 

infarto e morte por doença coronariana.” (BAIGENT et al 2010, p.1670) 

O tratamento dietético das dislipidemias é de certa forma, restritivo, envolvendo 

terapia nutricional, perda de peso e atividade física. “Levando-se em conta que os níveis 

séricos de colesterol e triglicérides guardam correlação com o consumo aumentado de 

colesterol, carboidratos, ácidos graxos saturados e ácidos graxos trans, deve-se orientar a 

seleção dos alimentos, seu preparo, a quantidade a ser consumida e possíveis substituições. “ 

(SIMÃO et al, 2013, p 21). Com isso, deve-se considerar que 

 
um evento coronário agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica em 

pelo menos metade dos indivíduos que apresentam essa complicação. Desta forma, 

a identificação dos indivíduos assintomáticos que estão mais predispostos é crucial 

para a prevenção efetiva com a correta definição das metas terapêuticas 

individuais. (BAIGENT et al 2011, p.2181)



 

 

 

 

 

 

Outro fator de risco importante é a Hipertensão arterial sistêmica (HAS), definida pela 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, (2010, p.7) “quando os valores da PA são ≥ 140 mmHg 

e/ou 90 mmHg em pelo menos duas ocasiões distintas, na presença ou não de DM.” e de, 

acordo com Black et al (2015, p.711), “é a condição cardiovascular é mais comum na 

população em geral e considerado o fator de risco cardiovascular mais presente” 

Seu aumento é considerado um indicador precoce da transição epidemiológica e entre 

os fatores de risco para mortalidade e: 

inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram uma 

prevalência de HAS acima de 30% (...) média de 32,5%, com mais de 50% entre 60 

e 69 anos e 75% acima de 70 anos,”. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA 2010, p.1) Estima-se ainda que “65 milhões de adultos  

americanos, ou quase um quarto da população adulta dos Estados Unidos, têm 

hipertensão e outro quarto da população tem pré-hipertensão, definida como uma 

PAS de 120 a 139 mmHg ou um PAD de 80 a 89 mmHg. (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION 2015, p.1374) 

 

Esse número cresce a cada ano, atingindo a cada dia populações mais jovens 

atingindo inclusive, crianças e adolescentes. Rapsomaniki et al (2014, p.1899) destacam que: 

 

a hipertensão arterial além de ser importante corresponsável pelas causas de óbito, 

(…) os fatores associados ao desenvolvimento da HAS, envelhecimento; excesso de 

peso; baixa escolaridade; tabagismo; consumo de bebidas alcoólicas; e cor da 

pele/raça negra são fortemente presentes em nossa população. 

 

Sendo diversos os fatores associados ao desenvolvimento da HAS Nogueira et al 

(2010, p.108), ressaltam que “os fatores que poderiam explicar o baixo controle numa 

população que apresenta altas proporções de reconhecimento e tratamento da hipertensão 

ainda não estão completamente elucidados.”, o que se aponta como hipótese seria a 

“natureza pouco sintomática da HAS, aos efeitos colaterais da medicação, à longa duração  

da terapia, aos regimes medicamentosos complicados, à falta de motivação e ao desafio às 

crenças de saúde dos pacientes” que dentre outros fatores levam a uma menor taxa de 

controle. (NOGUEIRA et al 2010, p.108) 

Para Simão et al (2013, p.18), “a hipertensão arterial pode ser prevenida ou 

postergada. As mudanças no estilo de vida são entusiasticamente recomendadas na 

prevenção primária da HAS, notadamente nos indivíduos com PA limítrofe” o que pode 

trazer como benefícios redução da PA e mortalidade cardiovascular. 

Para que essa meta seja alcançada, várias estratégias vêm sendo traçadas por  

diversas áreas de atuação como “o Plano Global de Enfrentamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis  (DCNT) estabeleceu  meta  de redução  da HA em  25% entre  2015  e



 

 

 

 
 

2025.” (MALTA;  SILVA JR,  2013, p.151) 

 

No Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, foram definidas diversas medidas de 

promoção da saúde e de atenção relacionadas à HA: acordos com a indústria 

alimentícia para redução do teor de sódio em alimentos processados, incentivo à 

prática de atividade física por meio do Programa Academia da Saúde e 

disponibilização gratuita de medicamentos para controle da hipertensão arterial 

segundo classificação de risco. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2011, p.16) 

 

Essas medidas são de grande ajuda quando associadas com outros hábitos de vida 

protetores, que permitem o controle e a prevenção da HAS. 

Outro fator de risco a ser considerado é o excesso de peso que é um de grande 

importância para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Com o aumento da sua 

prevalência com o passar dos últimos anos “o percentual de variação do número de pessoas 

com obesidade e sobrepeso nesse período de tempo foi de 28.8% a 36.9% para os homens, e 

de 29.8% a 38% para as mulheres.” (NG et al 2013, p.172). 

Entretanto de forma solada: 

o sobrepeso e a obesidade não seriam tão preocupantes, mas sim os problemas que 

surgem a partir do excesso de gordura corporal, principalmente a visceral que é 

associada ao desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, dislipidemias e 

hipertensão arterial (HOBOLD e ARRUDA 2014, p.190). 

 

Rey-López (2008, p.242) salienta a importância dos “fatores ambientais e 

comportamentais, como a falta de atividade física, maior tempo gasto assistindo televisão e 

aumento do consumo de fast food”, como importantes determinantes do seu 

desenvolvimento, bem como dos fatores genéticos. Esses fatores acabam tomando grande 

proporção quando somados a isso se observa mudanças no perfil econômico e nutricional 

dos brasileiros. 

Evidencia-se a associação entre a insegurança alimentar e o acesso à alimentação 

saudável, que se traduz não apenas na dificuldade em adquirir alimentos saudáveis, 

mas também no crescente acesso a alimentos de baixo teor nutricional. Esses 

fenômenos estão diretamente associados ao aumento do sobrepeso e da obesidade, 

bem como de doenças relacionadas à má alimentação, principalmente nas 

populações mais pobres. (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

2010, p.17) 

 

Além dos fatores de risco amplamente conhecidos, frequentemente, vários fatores  

de risco psicossociais são encontrados em pessoas com doenças cardiovasculares. 

Segundo Fraguas et al (2011, p. 2231): 

 

 
condição socioeconômica baixa, falta de apoio social, estresse no trabalho e na vida 

familiar, depressão, ansiedade, hostilidade e personalidade tipo D são fatores de 

risco psicossociais que dificultam a adesão a estilo de vida saudável, orientações e



 

 

 

 

 
tratamentos. 

 

Segundo Ribeiro e Leal (2004, p.459): 

os acontecimentos de vida indutores de estresse, o suporte social e determinados 
traços de personalidade do indivíduo – padrão de comportamento tipo A (indivíduos 

ambiciosos, autodisciplinados, agitação motora e verbal, com um estilo de vida 

associado à hostilidade) - são fatores com repercussões ao nível da saúde. 

 

Assim, sujeitos ou populações de baixa condição socioeconômica e/ou com estresse 

crônico têm mais probabilidade de apresentar depressão, hostilidade e isolamento social. 

Esses atualmente têm sido considerados fatores de risco psicossociais e dentre eles daremos 

ênfase a discussão acerca do estresse. 

 

Principais Cardiopatias 

- Cardiopatia Isquêmica 

Segundo Woods et al(2005, p559) “A doença cardíaca isquêmica é causa mais 

frequente de morte os Estados Unidos e Europa Ocidental e é projetada como a maior causa 

de morte no mundo em 2020.” e segundo Mackay e Mensah (2004, p220) é “responsável por 

mais de sete milhões de óbitos por ano.” 

É um distúrbio no qual existe um suprimento inadequado de sangue e oxigênio para o 

miocárdio; ocorre sempre que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio 

para o miocárdio (BRAUNWALD 2008, p.1514). 

O comprometimento da luz coronariana por placa aterosclerótica - doença sistêmica e 

de caráter inflamatório - é sua principal causa, embora outras patologias, como hipertensão 

arterial, miocardiopatia hipertrófica e doença valvar aórtica possam, também, estar  

envolvidas (GIBBONS et al 2003, p.159)”Ocorre mais comumente na aorta e artérias 

coronárias, cerebral, femoral e outras artérias grandes ou de tamanho médio”. (WOODS et 

al.2005, p559) 

Uma das manifestações clínicas mais comuns da cardiopatia isquêmica é a angina 

que, segundo Mansur et al (2011, p.6), caracteriza-se como:dor ou desconforto em qualquer 

das seguintes regiões: tórax, epigástrio, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores, 

sendo tipicamente desencadeada ou agravada com atividade física ou estresse emocional e 

atenuada com uso de nitroglicerina e derivados. 

O diagnóstico da cardiopatia isquêmica “que é definida angiograficamente pela 

presença de estenose, ≥ que 70% do diâmetro, de pelo menos um segmento de uma das 

artérias epicárdicas maiores, ou estenose ≥ que 50% do diâmetro do tronco da coronária 

esquerda.” (MULLER et al 2000, p.590), se dá, seguramente, através de uma detalhada



 

 

 

 
 

anamnese e no exame físico, onde vale ressaltar acerca da presença de fatores de risco, local  

e início dos episódios de dor. O exame físico não mostra alterações significativas porém, 

podem revelar a ausculta, alterações como B3, B4 ou galope, dentre outros. 

Segundo Hueb et al (2004, p.43) “A palpação da parede torácica frequentemente 

revela os locais da dor nos pacientes com síndromes musculoesqueléticas, mas pode também 

estar presente naqueles pacientes com angina típica”. 

Alguns exames laboratoriais simples também são úteis como: 

A urina deve ser examinada para sinais de diabetes mellitus e doença renal (incluindo 

microalbuminúria), pois estes distúrbios aceleram a aterosclerose, (...) níveis de lipídios, (…) 

glicose e creatinina, hematócrito e, se indicadas com base no exame físico, provas de função 

tireoidiana (BRAUNWALD 2008, p.1517). 

 

Nesses casos, o ECG tem utilidade limitada na doença arterial crônica, já que 

“alterações da repolarização não implicam obrigatoriamente em DAC, além de 

poder estar relacionadas a outras causas (sobrecarga ventricular esquerda, 

distúrbios eletrolíticos, BRE, onda T cerebral, entre outras). Por isso(...) o 

eletrocardiograma normal não exclui a presença de obstrução coronariana.” 

(MANSUR et al 2004,p 8) 

 
 

As radiografias de tórax podem detectar tanto consequências da cardiopatia 

isquêmica (cardiomegalia, aneurisma ventricular ou sinais de insuficiência cardíaca), bem 

como realizar diagnóstico diferencial com pneumotórax, pneumomediastino, fraturas de 

costela e infecções agudas. É fundamental para alcançar a eficácia do tratamento da doença 

coronariana crônica propiciar melhoria na qualidade de vida desse cliente, prevenir a 

ocorrência do infarto do miocárdio reduzindo sua mortalidade e reduzir os sintomas e a 

ocorrência da isquemia miocárdica. 

Para se conseguir esses objetivos, há diversos meios, sempre começando pela 

orientação dietética e de atividade física, (...) a terapêutica medicamentosa (...), a 

terapêutica cirúrgica e a intervencionista (...). Quanto à terapêutica 

medicamentosa, os antiagregantes plaquetários, hipolipemiantes, em especial as 

estatinas, bloqueadores betadrenérgicos e inibidores da enzima conversora de 

angiotensina-I, reduzem a incidência de infarto e aumentam a sobrevida, 

enquanto os nitratos, antagonistas dos canais de cálcio e trimetazidina reduzem  

os sintomas e os episódios de isquemia miocárdica,melhorando a qualidade de 

vida dos pacientes. Desta forma, é prioritário e fundamental iniciar o tratamento 

com medicamentos que reduzem a morbi-mortalidade e associar, quando 

necessário, medicamentos que controlem a angina e reduzam a isquemia 

miocárdica (MANSUR et al 2011, p.28). 

 

A realização dos cuidados com o paciente com cardiopatia inclui uma grande 

diversidade de agentes, medicamentos e procedimentos invasivos de variados graus. “Tais



 

 

 

 
 

procedimentos produzem diferentes níveis de restrições”. (STEIN e HOHMANN 2006, 

p.61), Assim os “pacientes com cardiopatia isquêmica precisam entender sua doença e 

compreender que é possível ter uma vida longa e produtiva mesmo que sejam portadores de 

angina de peito ou tenham sofrido e se recuperado de um infarto agudo do miocárdio”. 

(BRAUNWALD 2008,p.1521) 

Além disso, a adoção de mudanças nos hábitos diários e controle dos fatores de  

risco serão necessárias, para uma reabilitação satisfatória e melhora na qualidade de vida. 

 
 

Insuficiência Cardíaca (IC) 
 

A insuficiência cardíaca (IC) constitui a causa mais frequente de internação por 

doença cardiovascular “No ano de 2007, as doenças cardiovasculares representaram a 

terceira causa de internações no SUS, com 1.156.136 hospitalizações.” (BOCCHI et al 

2009, p. 3), onde “em 2006 a IC e cardiopatias associadas à IC foram responsáveis por  

6,3% dos óbitos no Estado de São Paulo, estado mais populoso do Brasil com 41.654.020 

habitantes”. (BOCCHI et al 2008, p.4) . Assim a insuficiência Cardíaca 

é uma síndrome clínica ocasionada por uma anormalidade da função do coração 

em bombear e/ou em acomodar o retorno sanguíneo, não atendendo às 

necessidades de oxigênio dos tecidos ou apenas oferecendo um adequado débito 

cardíaco pelo aumento anormal das pressões de enchimento, deflagrando uma 

complexa resposta neuro-humoral e inflamatória. (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION 2005, p.113) 

 
 

Na fisiopatologia da IC a ativação do sistema nervoso é um mecanismo importante 

em que, embora seja uma característica adaptativa de apoio ao miocárdio debilitado, a 

exposição crônica do coração a concentrações mais altas de norepinefrina pode causar vários 

efeitos prejudiciais (MERLET et al 2002,p.536). 

É comum observar nesse cliente alterações hemodinâmicas oriundas da resposta 

inadequada do débito cardíaco e elevação das pressões pulmonar e venosa sistêmica de modo 

que “Os principais sintomas da IC são a fadiga e falta de ar. O primeiro é em grande parte 

atribuída ao baixo débito cardíaco, porém, pode surgir com comorbidades não cardíacas 

(como anemia) e anormalidades musculoesqueléticas” (BRAUNWALD 2008, p.1443) e a 

causa mais comum da dispneia é a congestão pulmonar “com acúmulo de líquido no 

interstício ou dentro dos alvéolos, o que estimula uma respiração rápida e superficial, além de 

(...) reduções da complacência pulmonar, aumento da resistência das vias aéreas, fadiga dos 

músculos respiratórios e anemias” (BRAUNWALD 2008,p.1446). 

A  IC  crônica  tem  sido  classicamente  categorizada  “com  base  na  intensidade  de



 

 

 

 
 

sintomas em 4 classes propostas pela New York Heart Association que (...) estratificam o  

grau de limitação imposto pela doença para atividades cotidianas do indivíduo” (BOCCHI 

2009, p. 11) 

Quadro 3 - Nomenclatura e Critérios para Diagnóstico de Doenças do Coração e dos 

Grandes Vasos 

 

Classe 

Funcional 

Sintom

as 
Classe I Ausência de sintomas (dispneia) durante 

atividades cotidianas. A limitação para 

esforços é semelhante à esperada em 

indivíduos normais; Classe II Sintomas desencadeados por

 atividades cotidianas; 

Classe III Sintomas desencadeados em atividades menos 

intensas que as cotidianas ou  pequenos 

esforços; 

Classe IV Sintomas em repouso. 

 

Fonte: The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature and Criteria for Diagnosis 

of  Diseases of the Heart and Great Vessels. 9th ed. Boston, Mass: Little, Brown & Co (1994:253-256) 
 

 
Existe ainda uma forma clínica de classificação da IC, baseada na progressão da 

doença, a qual permite uma compreensão do cliente e direciona a prática e as intervenções, 

indicada por Bocchi ( 2009, p. 11): 

Estágio A - Inclui pacientes sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ainda sem 

doença estrutural perceptível e sem sintomas atribuíveis à insuficiência cardíaca. 

Estágio B - Pacientes que adquiriram lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem sintomas 

atribuíveis à insuficiência cardíaca. 

Estágio C - Pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas atuais ou pregressos de 

insuficiência cardíaca. 

Estágio D - Pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional, e que requerem 

intervenções especializadas ou cuidados paliativos. 

Assim, a IC “uma doença que, nas formas avançadas, evolui com alta 

morbimortalidade. A presença de comorbidades pode piorar a evolução dos pacientes, 

aumentando ainda mais a já elevada morbimortalidade” (MCMURRAY e STEWART 2002, 

p.50). 

Na literatura, vários fatores ditos preditores de pior prognóstico, dos quais Pereira- 

Barretto  et  al  (2006,  p.174)  citam  que  “entre  outras  o  grau  de  remodelação  cardíaca, a



 

 

 

 
 

intensidade da estimulação neuro-hormonal pelos níveis de noradrenalina plasmática e do 

nível de sódio plasmático e o grau de disfunção renal”. 

Recentemente, a dosagem do peptídeo natriurético do tipo B foi agregada a essas 

variáveis, “com os estudos comparativos, identificando-o como a melhor variável laboratorial 

nesta estratificação prognóstica” (GARDNER, OZALP e MURDAY, et al. 2003, p.1735). 

Além disso, Ferreira, Guimarães e Cruz et al (2008, p. 277) aponta a “anemia, de fibrilação 

atrial, disfunção tireoidiana, de doença pulmonar obstrutiva crônica e de depressão” como 

preditores adversos da IC. 

O diagnóstico da insuficiência cardíaca é relativamente evidente quando o paciente 

se apresenta com os sinais e sintomas clássicos; porém, tais sinais e sintomas não são nem 

específicos nem sensíveis. Por isso a chave para fazer o diagnóstico é a manutenção de alto 

grau de suspeição, particularmente nos pacientes com risco elevado (BRAUNWALD 

2008,p.1447). 

Os sinais e sintomas são importantes na IC a fim de “alertar o médico para o 

diagnóstico. A suspeita clínica de IC deverá ser confirmada por testes mais objetivos, 

particularmente aqueles que avaliam a função cardíaca” (BARRETTO et al 2002 p. 4) . 

Nesses, estão envolvidos o uso do eletrocardiograma, radiografia de tórax, avaliação 

laboratorial (buscando evidenciar alterações sugestivas de anemia, hiponatremia e alteração 

da função renal) além da dosagem do peptídeo natriurético do tipo B (BNP) que segundo 

Maisel et al (2002 p.161), “é um polipeptídeo liberado pelos miócitos ventriculares em 

resposta à sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão e aumento da tensão parietal que 

(...)podem ser confiavelmente dosados”. 

Metra et al (2007, p.569) ressaltam avanço no tratamento da IC, nas ultimas 

décadas. Assim, além do uso de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona “o uso 

de terapia betabloqueadora está atualmente bem estabelecida no tratamento da IC crônica e é 

responsável pela significante melhora clínica e na sobrevivência de pacientes com disfunção 

sistólica do ventrículo esquerdo” (BROPHY; JOSEPH; ROULEAU 2001, p.550). 

As possibilidades de otimização terapêutica e clínica ampliam-se quando  

medidas não farmacológicas, tais como dieta e atividade física regular, são 

associadas ao tratamento farmacológico convencional. De fato, o treinamento 

físico aeróbico tem sido cada vez mais adotado e seus benefícios incluem  

melhora na qualidade de vida do paciente e tolerância a esforços físicos, além da 

redução na hiperatividade de sistemas neuro-humorais que está diretamente 

relacionada à melhora na sobrevida do paciente e no balanço autonômico 

(PEREIRA et al 2009,p.843). 

Segundo Barretto (2002, p. 30): 

A utilização da polifarmacoterapia e a mudança de hábitos de vida, em especial o 

condicionamento cardiovascular, fundamentam o atual tratamento da IC, (...) a



 

 

 

 
 

necessidade da busca por esses pacientes (objetivando tratamento precoce) e as 

orientações para a correta investigação diagnóstica e abordagem terapêutica. 

 
 

Para alcançar um controle eficaz, devemos identificar os clientes que apresentam 

fatores de riscos que possibilitem o desenvolvimento da IC, bem como tratar aqueles que já a 

desenvolveram, que estão em estágio inicial de modo a controlar os sintomas e proporcionar 

melhoria na qualidade de vida dos mesmos. 

A Enfermagem é uma profissão que tem sua ação pautada no cuidado “acreditamos 

que o cuidado prestado pela enfermeira a estes pacientes deve ser planejado, sistematizado e 

fundamentado em conhecimento científico” (ASSIS, BARROS e GANZAROLLI 2007, p. 

357).   Assim, Johnson, Maas e Moorhead (2004, p.345 ) mostram que: 

 

Tal ação tem a finalidade de proporcionar ao paciente uma assistência de 

enfermagem adequada, construída a partir da detecção de problemas e 

levantamento dos diagnósticos de enfermagem (...) o adequado planejamento  

da assistência, objetivando o alcance dos resultados. 

 

 

Além disso, as cardiopatias estão associadas “a importante morbidade. A necessidade 

de internações hospitalares, procedimentos diagnósticos e terapêuticos, acompanhamento 

médico e tratamento farmacológico continuado determinam um impacto (...) expressivo”. 

(RIBEIRO et al 2005, p.4) 

Segundo Ministério da Saúde (2008, p.26), não se deve apenas realizar intervenções 

que visem o estado fisiopatológico do cliente, mas todos os processos envolvidos na situação 

de saúde atual e tudo que pode ser acarretado por ela. Tal constatação nos leva a refletir sobre 

a “necessidade de uma assistência de enfermagem que fosse peculiar a esses indivíduos e os 

auxiliasse no processo de adaptação à doença, com melhora da sua qualidade de vida.” 

(KUBO et al 2001, p.34) . 

Há de se entender que a reabilitação vai envolver não apenas o tratamento 

farmacológico, mas mudanças no estilo de vida, controle dos fatores de risco e que  o 

emprego destas medidas se mostram eficazes, atividade essa que a enfermeira pode e deve 

exercer com propriedade. (OLIVEIRA, et al.2009, p.97) 

 
 

Estresse 

Se partirmos da definição do dicionário Aurélio (2010), estresse é “um conjunto de 

reações do organismo a agressões de diversas origens, capazes de perturbar-lhe o equilíbrio 

interno.”



 

 

 

 
 

Mas, Silverthorn (2010, p. 116), traz um conceito mais amplo de estresse, definido 

como: 

 

qualquer força ou experiência que rompe o equilíbrio psicológico, portanto 
homeostático de um organismo, pois ativa uma cascata de reações em cadeia onde 

aumentam o fluxo sanguíneo, através da liberação de adrenalina pelas glândulas 

suprarrenais que estimula taquicardia, dilatação dos vasos sanguíneos dos 

músculos e o cérebro e contração dos vasos sanguíneos que alimentam os órgãos 

da digestão (fígado, pâncreas, estômago e intestinos). 

 
 

A palavra "estresse" era “anteriormente usada apenas no ramo da física, para se  

referir “à força exercida sobre um objeto;” (INOUE, 2014, p.391) e até o século XVII o 

termo era utilizado para designar o significado de aflição e adversidade. Posteriormente, foi 

utilizado pelo fisiologista francês Claude Bernard, em seus estudos sobre a descrição da 

homeostase, complementado e amplamente descrito por Walter Cannon (1932), referindo-se 

ao estresse como as reações que produziam um colapso nos mecanismos de homeostase 

orgânica. Esses estudos serviram como importante base para posteriormente destacarmos, os 

importantes estudos desenvolvidos e “em meados do século 20, o Dr. Hans Selye mudou este 

conceito, usando o termo para descrever como um estímulo nocivo, como a ameaça de  

ataque físico, dor crônica ou excesso de atividade física.” E, de forma mais concreta, traz o 

estresse como sendo a 

resposta orgânica não específica para situações estressoras ao organismo, e ao 

revisar seus conceitos, descreveu a resposta orgânica a essas situações estressoras 
como Síndrome de Adaptação Geral, a qual possui três fases: alerta, resistência e 

exaustão. (SELYE, 1956, p.328) 

 

A fase do alerta é considerada a fase positiva do estresse: 

o ser humano se energiza por meio da produção da adrenalina, a sobrevivência é 
preservada e uma sensação de plenitude é frequentemente alcançada. Na segunda 

fase, chamada de resistência, a pessoa automaticamente tenta lidar com os  

estressores de modo a manter sua homeostase interna. (...) Se os “fatores estressantes 

persistirem em frequência ou intensidade há uma quebra na resistência da pessoa e 

ela passa à fase de exaustão. Nesta fase as doenças graves podem ocorrer nos órgãos 

mais vulneráveis, como enfarte, úlceras, psoríase, depressão e outros (SELYE, 

1956,p.330). 

 

Embora em seus estudos, Selye tenha identificado três fases do estresse, Lipp, já na 

década de 90, vem a identificar e propor uma nova fase do processo de estabelecimento do 

estresse caracterizada “por um enfraquecimento da pessoa que não está conseguindo adaptar- 

se ou resistir ao estressor. As doenças começam a surgir, porém ainda não são tão graves  

como na fase de exaustão.” (LIPP, 1994, p.44). Em seus achados, descreveu ainda algumas 

consequências físicas, psicológicas e emocionais que o estresse quando excessivo pode 

produzir.



 

 

 

 

 

 
 

Os sinais e sintomas que ocorrem com maior frequência de nível físico são: aumento 

da sudorese, tensão muscular, taquicardia, hipertensão, aperto da mandíbula, ranger 

de dentes, hiperatividade, náuseas, mãos e pés frios. Em termos psicológicos, vários 

sintomas podem ocorrer como: ansiedade, tensão, angústia, insônia, alienação, 

dificuldades interpessoais, dúvidas quanto a si próprio, preocupação excessiva, 

inabilidade de concentrar-se em outros assuntos que não o relacionado ao estressor, 

dificuldade de relaxar, ira e hipersensibilidade emotiva. (LIPP, 1994, p.44) 
 

Anos depois, Lipp (2000, p. 715) propõe que o estresse pode ser definido como um 

“estado de tensão que causa a ruptura do equilíbrio interno do organismo, desencadeando 

diversas reações psicológicas e fisiológicas, de acordo com o tipo do agente estressor e a 

maneira com que cada ser humano reage quando expostos a esses agentes.” 

Tais agentes são descritos por Leitão (2009, p. 715), como qualquer situação que 

desperte uma emoção forte, seja boa ou má, e que exija mudança. Essas situações podem 

ser adversidades no relacionamento, nas finanças, na estrutura social, assim como 

problemas de saúde e de trabalho. 

Nahas (2003, p. 715) ainda classifica os agentes estressores como agudos, quando 

afetam bruscamente o organismo, e crônicos, quando persistem por um tempo prolongado 

de forma contínua e repetitiva. 

O estudo do estresse tem sido assim, atualmente intensamente orientado pela 

perspectiva clínica, onde recentemente para Reis, Fernandes e Gomes (2010, p. 715) 

constitui: 

um fenômeno psicofisiológico decorrente da percepção individual de desajustes 
entre as demandas do ambiente e a capacidade de respostas do indivíduo. Nessa 

perspectiva, o estresse tem consequências fisiológicas, psicológicas e 

comportamentais que são mediadas pela percepção, com foco na susceptibilidade 

do indivíduo, cujas intervenções são dirigidas para o desenvolvimento de 

estratégias individuais de enfrentamento. 

 

Dessa forma, pode se entender que o estresse por si só é um fenômeno importante, 

inerente ao próprio organismo humano necessário para proporcionar equilíbrio em situações 

desfavoráveis. Situações essas, que podem ser as mais diversas e se fazem importantes ao 

entender que o estresse em si não é um causador de doenças, mas serve como porta de 

entrada para o surgimento delas. Como o estresse tem etiologia múltipla, têm-se formulado e 

validado diferentes modelos para explicar suas causas e, na atualidade, tem sido crescente a 

preocupação com os fatores psicossociais. 

Fatores psicossociais tais como crenças, emoções e comportamentos do indivíduo 

exercem um papel fundamental na origem e evolução das DCVs, fato que vem motivado o 

uso da denominação Cardiologia comportamental, que “tem sido utilizada para definir uma



 

 

 

 
 

nova fronteira de atuação da Cardiologia e atualmente engloba a relação entre a saúde mental 

e cardiovascular, a influência de fatores psicossociais sobre a incidência das doenças 

cardiovasculares” (ROZANSK, 2014 p.100). 

Segundo Amaral e Pereira (2004 p.3), acontecimentos da vida diária “indutores de 

stress, o suporte social e determinados traços de personalidade do indivíduo – padrão de 

comportamento tipo A (indivíduos ambiciosos, autodisciplinados, agitação motora e verbal, 

com um estilo de vida associado à hostilidade) - são fatores com repercussões ao nível da 

saúde.” 

O sistema cardiovascular tem forte importância e participação na adaptação ao 

estresse: 

sofre por isso as consequências da sua exacerbação. Além disso, participa  

ativamente das adaptações ao estresse. As respostas cardiovasculares resultam 

principalmente em um aumento da frequência cardíaca, da contratilidade, do débito 

cardíaco e da pressão arterial. (GAMA; BIASI; RUAS, 2012, p.67) 

 

A reatividade cardiovascular que ocorre mediante a ocorrência de situações ou 

eventos, pode servir de alerta para que o indivíduo tome decisões favoráveis a sua forma de 

agir e que passem a representar atitudes mais protetoras e de menor risco. Isso pode acontecer 

de forma a proteger o indivíduo, proporcionar situações de fuga e provocar reatividade em 

momentos em que seu organismo esteja com uma exigência maior. Entretanto, “aumentos 

súbitos dos parâmetros cardiovasculares podem atingir níveis comprometedores que exijam 

cuidados imediatos e em longo prazo”. (QUINTANA, 2011, p.110) 

O estresse psicológico pode agir como fator de risco para doenças cardiovasculares de 

forma crônica e aguda. Assim, os estados emocionais, incluindo as formas aguda e crônica de 

estresse, “foram relacionadas à patogênese de DCV, assim como os fatores psicológicos que 

afetam a saúde comprometem os comportamentos, funcionando como obstáculos para adesão 

ao tratamento de doenças.” (BUTNORIENE et al 2014, p.269) 

 
Quando o indivíduo vivencia intensivamente stress a sua saúde é afetada, uma vez 

que isso acarreta múltiplas alterações no organismo, tais como a ativação do 

sistema psicofisiológico (aumento do ritmo cardíaco, pressão arterial, respiração, 

etc.), sistema cognitivo (preocupações, falta de concentração e falhas de memória) 

e sistema motor (hiperatividade, consumo de substâncias, etc.). A exposição 

continuada a estímulos geradores de stress torna o indivíduo vulnerável a doenças, 

nomeadamente HTA e DCV (SELYE, 1994, p.44). 

 

Além disso, o estresse pode levar ao “aumento da concentração de adrenalina no 

sangue pode produzir alterações hemodinâmicas, neuroendócrinas e imunológicas, que 

provocam taquicardia e hipertensão arterial” (SOARES, 2016, p.62), bem como contribuir



 

 

 

 
 

para aumentar a adoção “de comportamentos de fumar, abusar de substâncias psicoativas e 

comer em excesso, comportamentos classificados como compensatórios, de fuga/esquiva ou 

de regulação emocional.” (SOARES, 2016, p.62) 

Estes aspectos podem tornar o indivíduo mais vulnerável à DCV, por contribuir para 

alterações na função elétrica cardiovascular e outros eventos patológicos, colocando o 

indivíduo em risco para infartos e outras emergências cardiovasculares. Tomando como 

exemplo a associação de quadros depressivos e doenças cardiovasculares, se observa 

frequentemente “piora clínica, prognóstico desfavorável, baixa adesão, aumento da taxa de 

hospitalização e de mortalidade” (PENA; AMORIM; FASSBENDER; OLIVEIRA; FARIA, 

2011), além dos altos custos e piora na qualidade de vida. Neste sentido, investigar o modo 

como estas variáveis interagem, como realizar uma abordagem preventiva, terapêutica e 

eficaz, que podem contribuir para a doença coronária torna-se importante. 

De certa forma cotidianamente, as pessoas: 

 

lidam com situações que produzem o aumento brusco da atividade cardíaca, que 
pode aumentar a probabilidade de sofrer enfermidades. Tais situações têm impacto 

distinto em função das diferenças individuais e provocam maior ou menor 

reatividade cardíaca. Em termos gerais, a situação pode ser bastante similar e a 

diferença estaria nos recursos de que cada indivíduo dispõe para o enfrentamento 

do problema.  (SOARES 2016, p.64). 

 

Nessa perspectiva, o grande norteador das discussões sobre desenvolvimento e 

controle das DCV reside na prevenção e manejo adequado da doença já instalada, que 

devem ser planejadas, a partir da identificação dos indivíduos em risco. 

 
Este tipo de atuação é considerado decisivo para reduzir a morbimortalidade e o 

impacto socioeconômico desta condição. É uma oportunidade única para educar o 
paciente imediatamente após a ocorrência de DCV e suas consequências, sobre 

aspectos relacionados à prevenção e ao incentivo ao início progressivo de  

atividade física apropriada para sua reintegração social (RODRÍGUEZ, 2010, 

p.315). 

 

A OMS estima que ¾ da mortalidade cardiovascular podem ser diminuídos com 

adequadas mudanças no estilo de vida, e esse é o grande desafio das diversas diretrizes 

existentes em prevenção cardiovascular. (WHO, 2013). Entretanto “para o desenvolvimento 

de programas de prevenção e de intervenção clínicos mais eficientes são necessários estudos 

direcionados a essa população”. (COBAYASHI 2010, p. 201) 

Pensando nessa possibilidade e buscando estar em sintonia com as propostas da OMS 

diversas linhas do Programa Nacional de Prevenção Cardiovascular “já estão sendo  

aplicados no Brasil e com reflexos internacionais a exemplo da “Carta do Rio” elaborada e



 

 

 

 
 

assinada conjuntamente pela SBC e pelas mais importantes sociedades de cardiologia do 

mundo e divulgada nos seus portais e revistas de cardiologia.” (SIMÃO et al 2013, p.6) 

Existe, além disso, a necessidade de somar a isso medidas governamentais em todas as esferas 

da sociedade, além de medidas institucionais e dos órgãos responsáveis pela prevenção em 

saúde no nosso país.



 

 

 

 

MÉTODO 

Delineamento do Estudo 

Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo. O estudo quantitativo envolve a busca 

por uma ampla gama de observações, tentando maximizar o resultado da aplicação do 

instrumental estatístico (SILVA, 2015, p.116). Teixeira (2008, p.26) ressalta que esse tipo de 

pesquisa utiliza a descrição matemática como uma linguagem, ou seja, a linguagem 

matemática é utilizada para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre as 

variáveis. A finalidade dos estudos descritivos é o de observar, descrever e documentar os 

aspectos da situação estudada e, quando realizados de forma transversal, envolvem a coleta de 

dados em um ponto de tempo, ou seja, os fenômenos sob o estudo são obtidos durante um 

período da coleta de dados (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

Campo de Pesquisa 

O campo do estudo foi as enfermarias de clínica médica, masculina (situada no 6° 

andar) e feminina (situada no 7° andar), do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

localizado no município de Niterói, Rio de Janeiro, vinculado a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), que abrangem diversas especialidades (pneumologia, cardiologia, 

endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, dermatologia, etc), além do fato de apresentar 

uma população significativa de usuários adultos, envolvendo os participantes de ambos os 

sexos, que se encontravam em situação de internação nas referidas unidades, e que possuam 

alguma cardiopatia. 

O Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) é considerado um hospital de nível 

terciário e quaternário, atendendo a Zona Metropolitana II que engloba os municípios de 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá, com uma área de 

abrangência de mais de dois milhões de habitantes, mas, comumente, também recebe 

pacientes da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Participantes do Estudo 

Frente às limitações do campo dessa pesquisa, que vem reduzindo o número de 

internações devido à crise econômica que atinge o país com fortes repercussões e restrições 

nas instituições de saúde e ensino, optou-se para seleção dos participantes a amostragem por 

conveniência que, Malhotra (2010, p.275) define como sendo a “técnica de amostragem não 

probabilística que procura obter uma amostra de elementos convenientes e a seleção das 

unidades amostrais é deixada a cargo do entrevistador”.  

 



 

 

 

 
 

Assim, para seleção dos participantes utilizou-se como critérios de seleção: indivíduos 

adultos com idade superior a 18 anos e inferior a 65 anos, admitidos na clínica médica, 

feminina e/ou masculina do HUAP, de ambos os sexos, com diagnóstico clínico de  

cardiopatia descrito no prontuário, com condições mentais e psíquicas preservadas para 

responder as questões da pesquisa. E, como critério de exclusão indivíduos que receberam alta 

hospitalar, foram transferidos e vieram a óbito durante o período da coleta de dados. 

Após a identificação e seleção dos participantes do estudo, os mesmos foram 

esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e orientados quanto à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). (APÊNDICE A). No total, 30 participantes 

fizeram parte da pesquisa segundo os critérios de inclusão e exclusão definidos. 

 

Variáveis do Estudo 

Demográficas (sexo, idade, nível de escolaridade, procedência); socioeconômica 

(situação conjugal, número de filhos, provisão de rendimentos); situação de saúde 

(diagnóstico clínico principal e secundário, uso de medicamentos, escala fatorial de estresse). 

 

Produção dos Dados 

A produção de dados ocorreu no período de junho a novembro de 2015 por meio de 

análise documental dos prontuários, utilizando um roteiro (ANEXO C), para caracterização 

do perfil sociodemográfico de pacientes com cardiopatias hospitalizados e aplicação da Escala 

de Fatorial de Estresse para constatar como se caracteriza o estresse nesses pacientes 

(ANEXO B). 

A escala Fatorial de Estresse, segundo Lima (2005, p.61), “visa explicar a interação 

entre o nível de estresse do indivíduo com sintomas físicos e psicológicos, os tipos 

psicológicos, as formas de enfrentamento do estresse, bem como os agentes estressores.” 

Para buscar entender como se dá a influência de variáveis preditoras de estresse para 

com o nível de estresse foi elaborada e validada no ano de 2005, como fruto de uma 

dissertação na Universidade Católica de Brasília a Escala de Estresse. 

A construção e avaliação do modelo teórico, denominado de agora em diante de 
modelo fatorial de estresse, visa explicar a interação entre o nível de estresse do 

indivíduo com os sintomas físicos e psicológicos, os tipos psicológicos A, as formas 

de enfrentamento do estresse, bem como os agentes estressores.(LIMA 2005, p.67). 

 

A escala apresenta a listagem de sintomas e o participante era indagado sobre se o 

apresentava ou não. Se sim, perguntava-se há quanto tempo (1 dia, 1 semana, 1 mês ou + de 1 

mês).  A escala apresenta uma listagem de sintomas que são apontados pela literatura como as 
 



 

 

 

 
 

principais modificações físicas e psicológicas apresentadas pela pessoa em uma situação de 

estresse e que pode ser pontuada de acordo com o discurso do indivíduo indagado e ainda de 

acordo com o tempo em que apresenta o referido sintoma. Pode ainda ser respondida pelo 

próprio participante ou ter o intermédio do entrevistador. 

A aplicação da escala Fatorial de Estresse se deu no próprio leito do paciente onde o 

entrevistador realizava as perguntas e o participante respondia de forma livre sobre o 

surgimento ou não do referido sintoma e, em caso de resposta afirmativa, complementava 

sobre o tempo em que ele havia aparecido de acordo com o recorte temporal apresentado na 

escala. Esse procedimento teve uma duração média de 10 a 15 minutos. 

 

Análise dos Dados 

Após o encerramento da coleta de dados, para análise destes, utilizou-se o programa 

Microsoft Excel® seguida de análise estatística simples. Os dados são apresentados em 

tabelas, expressos em frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos e média ± DP 

para dados numéricos. Os participantes da pesquisa foram organizados e identificados com as 

letras M e F na tabela, de acordo com o sexo, representando respectivamente masculino e 

feminino, seguidos por uma ordem numérica em algarismos arábicos. 

Na análise, os dados foram agrupados nos seguintes tópicos: Perfil de pacientes com 

cardiopatias hospitalizados, situação de saúde (envolvendo diagnóstico clínico e uso de 

medicamentos), hábitos de Vida, e resultados da aplicação da escala fatorial de estresse. Na 

apresentação dos dados da Escala Fatorial de Estresse, os itens da escala foram agrupados  

para facilitar o apuramento dos dados, neste estudo em duas categorias, a saber: sintomas 

físicos (relativas a alterações físicas indagadas) e sintomas psicológicos (relativas a 

indagações de ordem psicológica). Nos sintomas físicos, foram agrupadas ainda as perguntas 

em sistemas (cardiovascular, respiratório, gastrointestinais, musculoesqueléticos,  

imunológico, geniturinário, neurológico e dermatológico) de forma a facilitar a apresentação 

dos dados. 

 

Aspectos Éticos de Pesquisa 

Esse estudo é um recorte do projeto de pesquisa intitulado: “Acompanhamento Pós 

Alta de Idosos com DCNTs: Contribuições da Enfermagem Gerontológica” aprovado sob o 

número 925237 em 22/12/2014 pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (CEP/HUAP/UFF) (ANEXO A). Os 

participantes da pesquisa foram orientados e esclarecidos quanto aos objetivos da  pesquisa,



 

 

 

 
 

a preservação do anonimato e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). (APÊNDICE A)



 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

Perfil de pacientes com cardiopatias hospitalizados 

 

 

Para apresentação dos resultados optou-se por agrupar os dados de identificação dos 

participantes de modo a identificar o perfil desses quanto as variáveis: sexo, idade, situação 

conjugal, filhos, rendimentos, escolaridade, religião e município de origem. 

Tabela 1. Perfil de pacientes com cardiopatias hospitalizados. HUAP. Nov, 2015 

 

Variáveis N % 

Sexo   

Feminino 16 53,33 

Masculino 

 

 

Faixa Etária 

28-47 

48-57 

58-65 

14 

 

 

 
10 

7 

13 

46,66 

 

 

 
33,33 

23,33 

43,33 

Idade ≈ 51,9 

anos 

 

Situação Conjugal   

Solteiro 08 26,66 

Casado 12 40,00 

Viúvo 05 16,66 

Divorciado 04 13,33 

União estável 01 3,33 

Filhos 
  

Sim 28 93,33 

Não 02 6,66 

Rendimentos 
  

Nenhum 

Autônomo 

Serviços Gerais 

2 

5 

3 

6,66 

16,66 

10,00 



 

 

 

 

 
Aposentado 

Estudante 

Produtora 

Dona de 

Casa 

Mestre de obras  

Pedreiro 

 Jardineiro 

 Transporte  

Eletricista  

Construção Civil 

Técnico de contabilidade 

Técnico de informática 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30,00 

3,33 

3,33 

6,66 

3,33 

3,33 

3,33 

3,33 

3,33 

3,33 

3,33 

3,33 

Raça  

Branco 

Negro 

Escolaridade 

 
 

13 

17 

 
 

43,33 

56,66 

Analfabeto 04 13,33 

Ensino Fundamental 14 46,66 

Ensino Médio 11 36,66 

Ensino Superior 01 3,33 

Religião 
  

Católico 18 60,00 

Protestante 08 26,66 

Não possui 04 13,33 

Município de Origem 
  

Niterói 14 46,66 

São Gonçalo 14 46,66 

Itaboraí 01 3,33 

Rio de Janeiro 01 3,33 

 

Tabela 1. MIRANDA, 2015.  Análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, novembro, 2015.  



 

 

 

 

 

 

 

Situação de saúde dos participantes 

Os resultados referentes às características da situação de saúde dos participantes são 

apresentados nas tabelas a seguir. 

A Tabela 2 apresenta os diagnósticos de doenças cardiovasculares presentes nos 

participantes e posteriormente os diagnósticos secundários, com outras doenças associadas, dos 

participantes, exacerbadas ou não, no momento da internação. 

 

Tabela 2. Situação de saúde – diagnóstico de doenças cardiovasculares e diagnósticos 

secundários, HUAP, nov, 2015. 

Cardiopatias N % 

HAS 21 70,00 

Angina Estável 1   3,33 

Angina Estável e HAS 1   3,33 

Dislipidemia e HAS 1   3,33 

Derrame pericárdico 1   3,33 

ICC 1 3,33 

Fibrilação Atrial 1 3,33 

Estenose Mitral e HAS 

IAM 

Cardiomegalias 

1 

1 

1 

   3,33 

   3,33 

   3,33 

Doenças associadas N % 

Gastrintestinal   

Cirrose Hepática 2 6,66 

Hepatopatia 1 3,33 

Úlcera Gástrica 1 3,33 

DRGE 1 3,33 

Respiratório   

DPOC 1 3,33 

Asma 1 3,33 

Pólipos Nasais 2 6,66 

Massa Pulmonar 1 3,33 



 

 

 

 

 
Neuropsicológicas   

Depressão 1 3,33 

Neuropatia Periférica 1 3,33 

Massa Encefálica 1 3,33 

Infecciosas   

Tuberculose Óssea 1 3,33 

Endócrinas   

Diabetes Mellitus 8 26,66 

Hipotireoidismo 1 3,33 

Obesidade 1 3,33 

Hematológicas   

Anemia 2 6,66 

Eosinofilia 1 3,33 

Vasculite 1 3,33 

Dermatológicas   

Acantose Nigrans 1 3,33 

Nefrológicas   

Injúria Renal Crônica 7 23,33 

Cisto Renal 1 3,33 

Rins Policísticos 1 3,33 

Tabela 2. MIRANDA, 2015.  Análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 
 

A Tabela 3 apresenta os medicamentos utilizados pelos participantes divididos por 

classe medicamentosa. 

Tabela 3. Situação de saúde – principais medicamentos usados pelos participantes, 

HUAP, nov, 2015. 

Classe Medicamentosa N % 

Beta Bloqueador 14 46,66 

Inibidor da Enzima Conversora da Angiotensina 12 40,00 

Hipoglicemiante oral 10 33,00 

Benzodiazepínico 14 46,66 

Antidislipidêmicos 12 40,00 

Inibidor da bomba de prótons 8 26,00 

Diurético 9 30,00 

Tabela 3. MIRANDA, 2015.  Análise documental em prontuários, HUAP. Niterói, novembro, 2015.



 

 

 

 

 

 

Resultados da aplicação da Escala Fatorial de Estresse 

 

 

A Caracterização dos participantes no que tange a ocorrência do fator estresse, de 

acordo com os dados obtidos através da aplicação da escala fatorial de estresse é 

apresentadanas tabelas de 4 a 13. A Tabela 4 apresenta a ocorrência dos sintomas físicos nos 

sistemas cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, musculoesquelético, imunológico, 

geniturinário, neurológico e dermatológico. 

 

 

Tabela 4. Escala fatorial de estresse – Sintomas físicos. HUAP, OUT, 2015. 

 

Variáveis N % 

Escala Fatorial de Estresse 
  

Sintomas Físicos   

Cardiovasculares 
  

 
14 47,00 

Taquicardia  

 

Aumento da Pressão Arterial 19 
 

63,00 

Aumento do Colesterol 17 57,00 

Respiratórios 
  

Aumento da Frequência Respiratória 15 50,00 

Dificuldades para respirar 14 47,00 

Cansaço Constante 18 60,00 

Gastrointestinais 
  

Dores de Barriga 3 10,00 

Gastrites e Úlceras 3 10,00 

Alteração de Apetite 3 10,00 

Náuseas e Vômitos 3 10,00 



 

 

 

 

 
Musculoesqueléticos   

Tensão no Corpo 7 23,00 

Dores nos Braços e nas Pernas 7 23,00 

Imunológicos 
  

Incidência maior de doenças (resfriados, gripes, 

inflamações...) 

9 30,00 

Geniturinário 
  

Existência de problemas sexuais 2 7,00 

Neurológicos 
  

Apresentam dificuldades para dormir 11 37,00 

Dores de cabeça recorrentes 4 13,00 

Tonturas 3 10,00 

Dermatológicos 
  

Aumento da sudorese 4 13,00 

Surgimento de problemas dermatológicos 12 40,00 

 

Tabela 4. MIRANDA, 2015. Aplicação da Escala Fatorial de Estresse, HUAP. Niterói, novembro, 

2015. 

 

 
A Tabela 5 apresenta os sintomas, referentes às questões psicológicas na aplicação 

da escala fatorial de estresse. 

 

 
Tabela 5. Escala fatorial de estresse – Sintomas psicológicos. HUAP, OUT, 2015. 

 

Sintomas Psicológicos N % 

Sinto uma redução na capacidade de me concentrar 15 50,00 

Sinto-me desmotivado  para  realizar  as atividades 3 10,00 



 

 

 

 

 
do dia a dia   

Sinto-me mais ansioso 9 30,00 

Estou desleixado com minha aparência 14 46,70 

Sinto medo 10 33,00 

Sinto mudanças bruscas no meu humor 17 56,00 

Quando me exponho fico apavorado 7 23,00 

Tenho pensamentos constantes sobre um mesmo 

assunto 

8 26,00 

Tenho tido ataques de pânico 3 10,00 

Irrito-me facilmente 15 50,00 

Tenho estado mais angustiado 9 30,00 

Preocupo-me excessivamente com as coisas em 

geral 

11 36,70 

Estou mais emotivo 10 33,00 

Estou mais nervoso 21 70,00 

Venho chorando com mais frequência 7 23,00 

Sinto intensa solidão 6 20,00 

 

Tabela 5. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

 
 

A Tabela 6 traz os dados referentes aos sintomas físicos e psicológicos apresentados 

pelos participantes com HAS. 

 

 

Tabela 6. Escala fatorial de estresse – Sintomas físicos e psicológicos mais prevalentes nos 

participantes com diagnóstico clínico de HAS. HUAP, OUT, 2015.



 

 

 

 

 

Sintomas Físicos   Sintomas Psicológicos   

 N %  N % 

Alteração de apetite 14 66,66 Sinto-me mais ansioso 17 80,95 

Dificuldades para 

dormir 

13 61,90 Tenho pensamentos 

constantes sobre um mesmo 

assunto 

15 71,42 

Dificuldades para 

respirar 

11 52,38 Estou mais nervoso 10 47,61 

Cansaço constante 10 47,61 Sinto uma redução na 

capacidade de me 

concentrar 

8 38,09 

Taquicardia 9 42,85 Sinto-me desmotivado 

para realizar as atividades 

do dia a dia 

8 38,09 

Aumento de pressão 

arterial 

8 38,09 
   

Sudorese 8 38,09 
   

Dor de Cabeça 6 28,57 
   

Incidência maior de 

doenças 

6 28,57 
   

Tabela 6. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

A Tabela 7 traz os dados referentes aos sintomas físicos e psicológicos apresentados 

pelos participantes com angina estável. 

Tabela 7. Sintomas físicos e psicológicos mais prevalentes nos participantes com 

diagnóstico clínico de Angina Estável, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

Sintomas Físicos   Sintomas Psicológicos   

 N %  N % 

Alteração de 

apetite 

1 100,00 Sinto-me desmotivado para realizar 

as atividades do dia a dia 

1 100,00 

Aumento de 1 100,00

% 

Sinto-me mais ansioso 1 100,00 
 



 

 

 
frequência 

respiratória 

     

Dificuldade 

pra respirar 

1 100,00 Estou desleixado com minha aparência 1 100,00 

Cansaço 

constante 

1 100,00 Tenho percebido mudanças bruscas no 

meu humor 

1 100,00 

   
Tenho pensamentos constantes sobre 

um mesmo assunto 

1 
100,00 

   
Irrito-me facilmente 1 100,00 

   
Estou mais emotivo 1 100,00 

   
Estou mais nervoso 1 100,00 

   
Venho chorando frequentemente 1 100,00 

Tabela 7. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

 

 

A Tabela 8 traz os dados referentes aos sintomas físicos e psicológicos apresentados 

pelos participantes com angina estável e HAS. 

 

 

Tabela 8. Sintomas físicos e psicológicos mais prevalente no participante com diagnóstico 

clínico de angina estável e HAS, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

Sintomas Físicos  Sintomas Psicológicos   

 N %  N % 

Alteração de 

apetite 

1 100,00 Sinto-me desmotivado para realizar 

as atividades do dia a dia 

1 100,00 

Aumento de 

frequência 

respiratória 

1 100,00 Sinto-me mais ansioso 1 100,00 

Cansaço 

constante 

1 100,00 Tenho percebido mudanças bruscas no 

meu humor 

1 100,00 



 

 

 

 

 
Tenho pensamentos constantes sobre 
um mesmo assunto 

1 100,00 

Irrito-me facilmente 1 100,00 

Estou mais emotivo 1 100,00 

Estou mais nervoso 1 100,00 

 

Tabela 8. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

 

 
A Tabela 9 apresenta os dados referentes aos sintomas físicos e psicológicos 

apresentados pelo participante com dislipidemia e HAS. 

 

 

Tabela 9 Sintomas físicos e psicológicos mais prevalentes no participante com diagnóstico 

clínico de dislipidemia e associação com HAS, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

Sintomas Físicos  Sintomas Psicológicos 

 N %  N % 

Incidência maior 

de doenças 

1 100,00 Irrito-me facilmente 1 100,00 

   
Estou mais emotivo 1 

 

   
Estou mais Nervoso 1 

 

Tabela 9. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015.. 

 

 

 

A Tabela 10, apresenta os dados referentes aos sintomas físicos e psicológicos 

apresentados pelo participante com estenose mitral e HAS. 

 

Tabela 10 Sintomas físicos e psicológicos mais prevalente no participante com diagnóstico 

clínico de Estenose Mitral em associação com HAS, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

Sintomas Físicos  Sintomas Psicológicos  

 N %  N % 

Dor de Cabeça 1 100,00

% 

Sinto uma redução na 

capacidade 

1 100

,00

% 



 

 

 

 

 
   de me concentrar   

Dor de Barriga 1 100,00 Sinto-me desmotivado para 

realizar as atividades do dia a dia 

1 100,00 

Tensão no corpo 1 100,00 Sinto-me mais ansioso 1 100,00 

Alteração de apetite 1 100,00 Tenho tido ataques de pânico 1 100,00 

Sudorese 1 100,00 Irrito-me facilmente 1 100,00 

Taquicardia 1 100,00 Preocupo-me excessivamente 

com as coisas em geral 

1 100,00 

Aumento de pressão 

arterial 

1 100,00 Estou mais emotivo 1 100,00 

Aumento de frequência 

respiratória 

1 100,00 Sinto intensa solidão 1 100,00 

Dificuldade pra 

respirar 

1 100,00 
   

Aparecimento 

de problemas 

dermatológico

s 

1 100,00 
   

Dificuldades para 

dormir 

1 100,00 
   

 

Tabela 10. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

A Tabela 11 apresenta os dados referentes aos sintomas físicos e psicológicos 

apresentado pelo participante com derrame pericárdico. 

Tabela 11 Sintomas físicos e psicológicos mais prevalentes no participante com diagnóstico 

clínico de derrame pericárdico, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

Sintomas Físicos Sintomas Psicológicos  

 N % N % 

Dor de Cabeça 1 100,00 
  

Dor de Barriga 1 100,00 
  

Sudorese 1 100,00 
  



 

 

 

 

 
Taquicardia 1 100,00 

Dificuldade pra respirar 1 100,00 

Aparecimento de 

problemas 

dermatológicos 

1 100,00 

Cansaço constante 1 100,00 

 

Tabela 11. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015.. 
 

 

 

Na Tabela 12 são apresentados os dados referentes aos sintomas físicos e 

psicológicos apresentados pelos participantes com ICC. 

Tabela 12. Sintomas físicos e psicológicos mais prevalentes no participante com diagnóstico 

clínico de ICC, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

Sintomas Físicos  Sintomas Psicológicos  

 N %  N % 

Tensão no corpo 1 100,00 Sinto uma redução na 

capacidade de me 

concentrar 

1 100,00 

Aumento de 

frequência 

respiratória 

1 100,00 Tenho tido ataques de 

pânico 

1 100,00 

Dificuldade pra respirar 1 100,00 Estou mais nervoso 1 100,00 

Aparecimento de 

problemas 

dermatológicos 

1 100,00 
   

Incidência maior 

de doenças 

1 100,00 
   

Dificuldades para dormir 1 100,00 
   

Gastrites e úlceras 1 100,00 
   

Náuseas e vômitos 1 100,00 
   

Cansaço Constante 1 100,00 
   

Dores nos braços e 

nas pernas 

1 100,00 
   



 

 

 

 

 

Tabela 12. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

 

 

Na Tabela 13 são apresentados os dados referentes aos sintomas físicos e 

psicológicos apresentados pelo participante com fibrilação atrial. 

 

Tabela 13.Sintomas físicos e psicológicos mais prevalentes no participante com diagnóstico 

clínico de Fibrilação Atrial, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

Sintomas 

Físicos 

 Sintomas Psicológicos 

 N %  N % 

Incidência maior 

de doenças 

1 100,00 Sinto medo 1 100,00 

   
Irrito-me 

facilmente 

1 100,00 

   
Estou mais 

emotivo 

1 100,00 

   
Estou mais 

Nervoso 

1 100,00 

Tabela 13. MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

 

 

Resultados da aplicação da Escala Fatorial de Estresse e associação aos fatores de risco 

para doença cardiovascular 

Apresentados os dados referentes à ocorrência do fator estresse, de acordo com os 

dados obtidos através da aplicação da escala fatorial de estresse é apresentada a seguir a 

associação dos sintomas físicos e psicológicos com fatores de risco para desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, em 13 gráficos. 

 

Gráfico 1 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação ao sexo 

feminino, HUAP. Niterói, novembro, 2015.



 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015.. 
 

No Gráfico 2 são apresentados os dados referentes a associação do fator de risco 

sexo com os sintomas físicos e psicológicos, apresentando os mais prevalentes na população 

estudada. 

 

Gráfico 2 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação ao sexo 

Masculino, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

 

Gráfico 2 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

No Gráfico 3, encontram-se as informações referentes a associação do fator de risco 

raça com os sintomas físicos e psicológicos, apresentando os mais prevalentes na população 

estudada.



 

 

 

 
 

Gráfico 3 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a raça 

negra 

 

 

Gráfico 3 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

O Gráfico 4 apresenta dos dados referentes a associação do fator de risco raça com 

os sintomas físicos e psicológicos, apresentando os mais prevalentes na população estudada. 

 

 

 
Gráfico 4 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a raça 

branca 

 

 

Gráfico 4 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

O Gráfico 5 ilustra os dados referentes a associação do fator de risco idade, dividida 

a cada 10 anos, com os sintomas físicos e psicológicos, apresentando os mais prevalentes na 

população estudada. 

 

Gráfico 5 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a idade 

de 28-47 anos



 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

O Gráfico 6 mostra os dados referentes a associação do fator de risco idade, com os 

sintomas físicos e psicológicos, apresentando os mais prevalentes na população estudada. 

 

Gráfico 6 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a idade 

de 48-57 anos 

 

 

 

Gráfico 6 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

No Gráfico 7, encontram-se as informações referentes a associação do fator de risco 

idade, com os sintomas físicos e psicológicos, apresentando os mais prevalentes na 

população estudada. 

 

Gráfico 7 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a idade 

de 58-47 anos



 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

O Gráfico 8 ilustra os dados referentes a associação do tempo de internação, com os 

sintomas físicos e psicológicos, mais prevalentes na população estudada. 

 

Gráfico 8 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação ao tempo 

de internação de 5 a 10 dias 

 
 

 

 

 

Gráfico 8 - MIRANDA, 2015. Fonte: Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

No Gráfico 9 são apresentados os dados referentes a associação do tempo de 

internação, com os sintomas físicos e psicológicos, mais apresentados na população  

estudada. 

 

Gráfico 9 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação ao tempo 

de internação de 10 a 15 dias



 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

No Gráfico 10 apresenta os dados referentes a associação do tempo de internação, 

com os sintomas físicos e psicológicos, mais prevalentes na população estudada. 

 

Gráfico 10 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação ao 

tempo de internação maior que 15 dias 

 

 

Gráfico 10 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

No Gráfico 11 são apresentados os dados referentes a associação da ocupação, com 

os sintomas físicos e psicológicos, mais prevalentes na população estudada. 

 

Gráfico 11 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a 

ocupação aposentado



 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 
 

No Gráfico 12 encontram-se os dados referentes a associação da ocupação, com os 

sintomas físicos e psicológicos, mais prevalentes na população estudada. 

 

Gráfico 12 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a 

ocupação serviços gerais 

 

 

Gráfico 12 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015. 

 

No Gráfico 13, encontram-se os dados referentes a associação da ocupação, com os 

sintomas físicos e psicológicos, mais prevalentes na população estudada. 

 

Gráfico 13 - Sintomas físicos e psicológicos de estresse mais prevalentes em relação a outras 

ocupações



 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 13 - MIRANDA, 2015. Aplicação da escala fatorial de estresse, HUAP. Niterói, novembro, 2015.



 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

Dentre os 30 participantes da pesquisa, houve predominância do sexo feminino, com 

16 (53,33%) seguido do sexo masculino com 14 (46,66%), indo de encontro ao que se 

evidencia na literatura, onde “a diferença entre as mulheres e os homens tem sido explicada 

por aspectos socioculturais e biológicos que favoreceriam maior adoecimento, maior 

autocuidado, maior busca por serviços de saúde e maior exposição a medicamentos entre as 

mulheres” (COSTA et al 2011, p.658). 

Entretanto, nesse estudo, pode-se relacionar este fato a menor permanência de 

hospitalização das mulheres em relação aos homens que, em geral, eram admitidos com 

patologias mais graves, em estado mais avançado, com maior nível de complexidade, o que os 

levava a permanecer mais tempo internados. 

Com relação à idade, dos participantes a média etária figurou em 51 anos, com faixa 

etária prevalente entre 58 a 65 anos 13(43,33%), portanto trata-se de adultos ainda em faixa 

produtiva. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Muniz et al (2012, p.464) 

sobre a associação de doenças cardiovasculares e fatores de risco, no qual os mais velhos 

compuseram a maior parte da amostra, e onde se constata aumento de fatores de risco 

concomitante ao aumento da idade. 

Frente a isso, Carnelosso et al (2010) em estudo sobre prevalência de fatores de risco 

para doenças cardiovasculares reafirmam que a “associação de faixas etárias mais elevadas 

com a ocorrência de DCV já é conhecida, e justificada principalmente pela predisposição 

biológica para as DCV inerente ao avanço da idade, independentemente de outros fatores de 

risco.” Assim, ao se associar o fator de risco faixa etária com a questão de gênero, alguns 

estudos já vêm apontando, porém, um risco aumentado em mulheres em idade superior a 55 

anos, que em parte ocorre pela queda na produção de estrogênio, além do fato em que a meia 

idade constitui o momento em que tendem a desenvolver outros fatores de risco para doenças 

cardíacas. (NATIONAL HEART; LUNG; AND BLOOD INSTITUTE 2016). 

Sobre os dados sociodemográficos, constatou-se que dos participantes do estudo tanto 

quanto Niterói 14 (46,66%) município em que se encontra o cenário do estudo, foi expressiva  

a presença de pessoas que residiam no município de São Gonçalo 14 (46,66%). Essa 

informação é relevante, pois pode provocar discussão quanto ao padrão de encaminhamento e 

alocação de recursos locais, pois esses clientes de outros municípios próximos tendem a ser 

encaminhados ao HUAP, devido à deficiência de recursos do município de origem, em atender 

as especificidades de sua patologia, gerando maior demanda ao hospital.  

 



 

 

 

 
 

Ao se considerar dados como situação conjugal, escolaridade, composição familiar 

quanto à presença de filhos e rendimentos, a composição da amostra estudada se assemelha à 

de outros estudos, no que se refere à predominância da situação conjugal casado 12 (40,00%), 

com filhos 28 (93,33%), escolaridade restrita ao ensino fundamental 14 (46,66%) e com 

rendimento oriundo de atividade remunerada 19 (63,33%). 

Como o estudo de Muniz et al (2012) que citam que ”estudos recentes têm 

demonstrado a prevalência e a associação de fatores de risco e características  

socioeconômicas ― idade, sexo e classe econômica ― com o diagnóstico de DCV” bem 

como Arruda et al (2015) que em sua pesquisa revela que as variáveis sexo, faixa etária, 

situação conjugal, classe econômica e autopercepção de saúde mostraram-se isoladamente 

associadas às DCV. 

Pode se considerar que a escolaridade, o acesso a informação oportuna e pertinente, 

bem como a fatores de proteção como alimentação adequada e acesso a medicações e  

cuidados de saúde, trazem ao indivíduo a possibilidade de identificar os fatores de e risco para 

as DCV e assim diminuírem seu agravo e agudização. (ARRUDA et al 2015) 

Ainda na questão sociodemográfica, Borges, Santos e Pinheiro (2015) afirmam que 

mais de 90% da população, independente da religião que professa, utiliza a religiosidade e a 

espiritualidade com o objetivo, entre outros, de conseguir força e conforto diante das 

adversidades da vida, como as doenças e a morte. Seguindo esse pensamento, grande parte 

dos participantes 26 (86,66%) afirmou possuir algum tipo de crença ou religião, e de se apoiar 

nessa afirmativa, possuindo inclusive algum tipo de objeto que denotava isso sempre próximo 

ao leito. 

Com relação à situação de saúde, ao analisarmos os motivos das internações, na 

maioria dos participantes 26 (86,66%), não ocorreram devido cardiopatias, mas de outras 

patologias que eles apresentavam previamente e se tornavam agudas, implicando em cuidados 

mais intensivos devido à agravos causados por sintomas da cardiopatia de base. Desses, as 

mais prevalentes foram as de ordem endócrina 8 (26,66 %). Esse dado causa uma padrão de 

discussão diferenciado pois segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2009), as doenças cardiovasculares são as que geram o maior custo referente a internações 

hospitalares no sistema de saúde nacional e em 2007, 12,7% das hospitalizações não 

relacionadas a gestações e 27,4% das internações de indivíduos de 60 anos ou mais foram 

causadas por doenças dessa natureza, sendo a segunda causa de internações hospitalares no 

país. Assim, ao associar alguns fatores de risco como idade, sexo e presença de doenças 

cardiovasculares, é possível corroborar com esses dados. 
 



 

 

 

 
 

Essas informações refletem algo que o estudo de Lentsck, Latorre e Mathias (2015) já 

apontava, em que o perfil das internações em pessoas com doenças cardiovasculares vem 

sofrendo mudanças devido ao “uso de protocolos no tratamento e prevenção das DCV, a 

disponibilidade de medicamentos anti-hipertensivos na atenção primária por meio do 

programa Farmácia Popular e o estímulo à atividade física pela disseminação das Academias 

da Terceira Idade e Academias da Saúde”. 

Para o controle efetivo das DANTs, dentre as quais as cardiopatias, têm como formas 

de tratamento medicamentos e medidas não farmacológicas relacionadas à mudança de 

hábitos alimentares, atividade física e estilo de vida. Entretanto, quando se fala dos 

medicamentos cabe destacar que são usados visando melhorar a resposta do organismo, 

embora sejam causas também de diversos efeitos colaterais nos clientes, principalmente no 

que se refere à forma e dose de administração, onde “a utilização dos medicamentos é 

influenciada pela estrutura demográfica, fatores socioeconômicos, comportamentais e 

culturais, pelo perfil de morbidade, pelas características do mercado farmacêutico e das 

políticas governamentais dirigidas ao setor” (ARRAIS, 2009, p.29) 

O uso de medicamentos é necessário e muitas vezes indispensável para estabilizar o 

quadro clínico desse paciente, mas para que essa terapia tenha seu valor e alcance esse 

objetivo, é necessário aliar a terapia à educação em saúde. É importante que o profissional de 

saúde possa intervir junto a esse cliente sobre como manejar seu tratamento farmacológico, 

ajudando-o a estabelecer os melhores horários, explicando o motivo do uso das medicações, 

seus efeitos no organismo e suas condutas nos casos de apresentar algum efeito adverso ou 

colateral, levando-se em consideração fatores inerentes a esse indivíduo como nível de 

instrução, condições socioeconômicas e outras situações que podem influenciar no sucesso ou 

não dessa terapia. 

Sobre essa questão, os medicamentos mais utilizados, os quais nesse estudo foram 

considerados tanto aqueles referentes à internação quanto aos de uso domiciliar, os quais os 

mais observados foram os medicamentos usados para o tratamento cardiovascular tais como 

os Beta bloqueadores (46,66%), inibidores da enzima conversora de angiotensina (40,00%) e 

os antidislipidêmicos (40,00%). 

O tratamento centrado no uso de medicamentos para alívio de sintomas em  

detrimento de fatores associados tais como estilo de vida e mudanças comportamentais ainda  

é uma realidade no nosso modelo de atendimento. Isso reflete fortemente a prerrogativa de 

que o tratamento das DCV continua enraizado no modelo biomédico, que teve seu valor no 

desenvolvimento da saúde como um todo, porém que hoje não é capaz de ser por si só



 

 

 

 
 

resolutivo, visto que fragmenta o indivíduo e centra a atenção na doença. 

Com relação à caracterização do estresse, o presente estudo utilizou a Escala Fatorial 

de Estresse, dispondo os itens relacionados aos sintomas físicos como aqueles que são 

relacionados as tentativas do próprio organismo, durante um quadro de estresse, de 

restabelecer um estado de equilíbrio, como sintomas neurológicos, gastrintestinais, 

cardiovasculares, respiratórios, dentre outros e os sintomas psicológicos como são aqueles que 

representam alterações referentes a processos psicológicos do indivíduo em ocasiões de 

estresse e que são potenciais causadores de doenças. 

Sendo elas de origem psicológica ou física, a “resposta ao estresse resulta em uma 

cascata de reações onde ocorre a interação dos sistemas endócrino, imunológico e nervoso 

através de mediadores químicos. As vias ativadas no estresse correspondem ao sistema 

nervoso autônomo e ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal” (FONSECA; GONÇALVES; 

ARAÚJO, 2015, p.2) 

Nesse estudo, ao serem indagados sobre a presença de sintomas de origem 

cardiovascular, 14 (47,00%) apresentavam taquicardia, 19 (63,00%) apresentavam aumento  

da pressão arterial e 17 (57,00%) aumento do colesterol evidenciado em exames clínicos e 

laboratoriais. 

Diversos mecanismos podem se relacionar resposta cardiovascular com a progressão 

do estresse. O aumento da pressão arterial em decorrência do estresse, por exemplo, acontece 

“como resultado da mediação de mudanças autonômicas e neuroendócrinas na 

contratibilidade cardíaca e na resistência vascular periférica” (POINTER, 2012, p.3). 

Essas alterações são fisiológicas e necessárias para fornecer aporte metabólico e 

energético para reações contra os agentes causadores do estresse. Nas pessoas que apresentam 

predisposição ao desenvolvimento da hipertensão, a frequente ativação do mecanismo 

orgânico é vista por muitos autores como responsável por produzir, pela repetição, um 

espessamento das paredes arteriais, o que ao longo do tempo, poderia atuar no 

desenvolvimento da hipertensão permanente. Assim, a reatividade cardiovascular excessiva 

tem sido apontada por vários autores, como capaz de atuar na patofisiologia da hipertensão 

arterial (POINTER, 2012, p.3). 

Acerca dos lipídeos presentes no organismo humano, o colesterol possui grande 

importância. “O colesterol é precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos biliares e da 

vitamina D. Além disso, como constituinte das membranas celulares, o colesterol atua na 

fluidez destas e na ativação de enzimas aí situadas” (XAVIER et al 2013, p.1) . 

A aterosclerose é uma DCV, caracterizada por “inflamação crônica da parede da artéria



 

 

 

 
 

e consequente formação de placas, assim como pela ativação de diferentes células inatas do 

sistema imune que estão envolvidas diretamente na gênese do depósito das substâncias 

constituintes destas placas, que são compostas principalmente de lipídios, cálcio e células 

inflamatórias.” (SVENSSON et al 2014, p.14) 

A formação da placa aterosclerótica inicia-se com a agressão ao endotélio vascular 

devida a diversos fatores de risco como dislipidemia, hipertensão arterial ou 

tabagismo. Como consequência, a disfunção endotelial aumenta a permeabilidade da 

íntima às lipoproteínas plasmáticas, favorecendo a retenção das mesmas no espaço 

subendotelial. Retidas, as partículas de LDL sofrem oxidação, causando a exposição 

de diversos neoepitopos e tornando-as imunogênicas. (XAVIER et al 2013, p.1) 

 

Para tal, o estresse é capaz de produzir um aumento na reatividade cardiovascular 

excessiva, que por sua vez pode ser um fator predisponente do aumento do colesterol. 

Associa-se frequentemente a “alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos alvos  

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, sendo um fator de 

risco para as doenças decorrentes de aterosclerose e trombose predominantemente.” (SOUZA, 

2012) Frente a isso, a presença do aumento do colesterol de forma expressiva nos 

participantes torna essa questão importante pelas repercussões que isso pode acarretar no 

indivíduo com doença cardiovascular, aumentando a expressividade de fatores de risco, 

desenvolvimento de comorbidades e agravos. 

Sobre a presença de sintomas respiratórios, predominou aumento da frequência 

respiratória 15(50,00%), dificuldades para respirar 14 (47,00%%) e cansaço constante 

(60,00%), inclusive em atividades de vida diária. 

Quanto à presença de sintomas gastrointestinais, os que apresentaram, coincidiam com 

o período de internação, sendo mais prevalente a alteração de apetite há 1 semana em 7 

(23,00%). Assim, se observa relação direta entre as funções digestivas e questões de ordem 

emocional. “as ações concretas e simbólicas de receber, conter, reter, dar, rejeitar e expelir 

possibilita ao trato digestivo representar para o psiquismo toda esta complexidade de  

situações que, em última instância, constitui a vida emocional.” (GOUVEIA, 2010, p. 265) 

Dessa forma, um sintoma gastroenterológico possibilita expressar situações emocionais, 

ansiedades e conflitos, comum de aparecer na fase de exaustão do estresse, a alteração de 

apetite também é observável por conta da hospitalização, sendo expressiva quando há as a 

junção dos dois eventos. 

No que tange o sistema musculoesquelético, 7 (23%) apresentaram tensão no corpo e 

também dores nos braços e nas pernas por um período superior a 1 mês, demonstrando nesse 

caso, que esses indivíduos vivem boa parte do tempo em situações estressantes. 

Com relação à participação do sistema musculoesquelético, cabe destacar a presença



 

 

 

 
 

de sintomas físicos como “aumento da sudorese, tensão muscular, taquicardia, hipertensão, 

aperto da mandíbula, ranger dos dentes, hiperatividade, náuseas, mãos e pés frios.” (PARO; 

BITTENCOURT 2013, p. 365). Presente de várias formas pode ser observado tanto em 

músculos mais amplos, ao provocar uma tensão pelo corpo ou dor em regiões específicas 

como braços, pernas e mandíbula. 

Além desses fatores, a presença de dor sem alívio quando associada à ansiedade pode 

"desencadear um quadro de agitação severa (...) colocando-o em risco.” (MORENO; FARIA 

2013, p.137) 

Sobre o sistema neurológico, dos participantes 11 (37,00%) apresentam dificuldades 

para dormir há mais de 1 mês, muitos inclusive fazendo uso de medicamentos para esse fim 

(46,66%), 4 (13,00%) apresentam dores de cabeça recorrentes por um período superior a 1 

mês e (10,00%) apresentam tonturas há cerca de 1 semana. 

Podemos associar esses dados a várias questões relativas ao processo saúde-doença, 

em que a presença de uma doença crônica já afeta o indivíduo que a possui em vários aspectos 

como o impacto financeiro, as atividades de vida diária e as limitações impostas a essa nova 

condição de vida. Somados a isso temos o período de hospitalização que potencializam esses 

sintomas e o estresse oriundo desses eventos podem proporcionar alterações neurológicas das 

mais variadas. 

O estresse emocional, por exemplo, é um dos principais fatores desencadeantes da 

enxaqueca, como também está relacionado com a duração e piora das crises (CORREIA; 

LINHARES, 2014), bem como a insônia, segundo Gangwisch (2010) é associada com 

aumento da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, e duração do sono curto aumenta a 

pressão arterial média de 24 horas, que ao longo do tempo pode levar a adaptações estruturais, 

redefinindo todo o sistema cardiovascular para operar em adaptação à pressão elevada. Não  

há estudos populacionais anteriores publicados analisando se a duração do sono e insônia 

mediam a relação entre a depressão e a incidência de hipertensão 

Acerca do sistema dermatológico 12 (40,00%) citaram surgimento de problemas 

dermatológicos há mais de 1 mês. A pele como um órgão de revestimento, atua naturalmente 

exercendo função de proteção para nossos órgãos e tecidos através da barreira física que 

exerce termorregulação, presença de microbiota residente e transitória, dentre outras funções, 

que fazem com que seja facilmente modificada e afetada por desequilíbrios externos e  

internos e, segundo Silva e Müller (2007, p.248), "a pele é uma superfície que reflete todos os 

órgãos internos, além de um meio de contato com o exterior. Qualquer distúrbio em um deles 

é refletido na epiderme, e cada estímulo na área correspondente da pele é transmitido outra



 

 

 

 
 

vez para o interior do corpo". 

A dermatite seborreica, dermatite atópica e outras são exemplo de doenças que podem 

ser exacerbadas por episódios de estresse. "A causa da dermatite seborreica é indefinida, mas 

estudos mostram que ela está relacionada ao estresse, clima (no inverno o quadro tende a 

piorar), genética, elevada produção sebácea e a presença do fungo do gênero Malassezia sp." 

(JESUS; SANTOS; BRANDÃO 2015, p.75) 

Quanto à presença de sintomas de ordem imunológica 15 (30,00%) dos participantes 

relataram incidência maior de doenças, tais como gripes e resfriados. Os sintomas do estresse 

acontecem como um efeito em uma cascata, onde a fisiologia do estresse vai envolver 

segundo Farias et al (2011, p. 722), mecanismos hormonais que começam no cérebro com o 

estímulo da neuro-hipófise e desencadeiam uma cascata de eventos que englobam as 

glândulas da suprarrenal, que agem sobre o estômago, o coração, o sistema linfático, 

mobilizando inclusive o sistema imunológico que, além de deixar o organismo com as defesas 

comprometidas, baixam também os níveis de endorfinas e serotonina que elevam a autoestima 

do ser humano. Assim a doença cardiovascular que já deixa o indivíduo em uma condição 

constante de alterações internas, somadas ao evento estresse, podem ter como resultado o 

abalamento das defesas do organismo e deixar o indivíduo mais suscetível a infecções que 

podem ser agravadas pela doença de base. 

Estresse por si só é algo que permite duas abordagens distintas os sintomas físicos, nos 

mais variados sistemas e que tem potencial para gerar doenças, e os sintomas psicológicos, 

que são mais insidiosos, mas que também são capazes de causar enfermidades. 

Alguns dos sintomas psicológicos apontados pelos participantes foram a redução na 

capacidade de se concentrar 15 (50,00%), desleixe com a aparência 14 (46,70%) e mudanças 

bruscas de humor 17 (56,00%). Esses achados corroboram com o estudo de Silva et al.  

(2011), que constata que o paciente com estresse pode apresentar: impaciência, irritabilidade, 

distanciamento afetivo e ansiedade e redução da capacidade de elaboração de juízos. É 

necessário registrar que o conjunto desses sintomas influi diretamente no inter-relacionamento 

pessoal e, consequentemente, na relação profissional e na dimensão emocional muitos são os 

aspectos relacionados ao processo de adoecimento e hospitalização. 

Com a exacerbação da doença, a hospitalização por vezes se torna necessária para sua 

estabilização. Assim, esse paciente é retirado da zona de conforto, do local em que ele tem 

total domínio que é o ambiente domiciliar, para um em que ele está plenamente condicionado 

a regras e rotinas institucionais. É descaracterizado de suas particularidades e passa a fazer 

parte de um  todo. Assim, é comum  encontrar  nesses pacientes  esses  achados  referentes   à



 

 

 

 
 

labilidade humoral, diminuição da concentração e dificuldade em se manter com a aparência 

desejada. 

Ainda sobre as variáveis psicológicas constatou-se a presença de irritabilidade fácil 30 

(50,00%) e mais nervosismo 22 (70,00%). No estudo de Phillips et al (2013, p.3) sobre a 

reatividade cardiovascular, relatam que “enquanto a hiperresponsividade pode induzir o 

surgimento de patologias cardiovasculares, diabetes tipo II, entre outros, a 

hiporresponsividade vem sendo correlacionada com a obesidade e com maior susceptibilidade 

a desenvolver dependência por drogas de abuso.” 

Independente desta discussão sabe-se que indivíduos que não possuem boa habilidade 

em lidar com situações desafiadoras são vulneráveis, ativam de forma inadequada os sistemas 

alostáticos e sofrem a desestabilização destes sistemas, gerando uma sobrecarga ou falha 

alostática, que pode desencadear desequilíbrios no funcionamento de vários outros sistemas 

fisiológicos. Por este motivo é que o estresse é frequentemente associado a diversas 

patologias físicas e desordens mentais. (MCEWEN; WINGFIELD, 2010) 

Se constatou ainda nos participantes, um estado maior de angustia 9 (30,00%), 

preocupação excessiva com as coisas em geral 11 (36,70%), estado emotivo 10 (33,00%) 

onde, o fato de promover situações de enfrentamento, ou de também se fechar de forma 

apática e se deixar tomar conta por situações de medo, pânico, angústia e outros sentimentos 

são igualmente passíveis de causar e agravar o adoecimento, e frequentemente observáveis em 

pacientes hospitalizados com doenças cardiovasculares. 

A incerteza da doença, do ambiente familiar e de trabalho, as perdas financeiras e o 

incremento de gastos com medicamentos e outros objetos de suporte, fazem com que o 

paciente esteja em uma constante. Inicialmente, a necessidade de reação para enfrentar a 

doença e todas suas repercussões, seguida de um momento de fadiga, onde sobrecarregado 

pela carga excessiva da doença, o paciente se mostra resistente, sem forças para continuar 

lutando sem observar diferenças concretas em seu quadro de saúde. 

Assim, ao se analisar a associação entre doenças cardiovasculares de forma isolada e 

sintomas físicos e psicológicos de estresse, se constatou que essa relação se dá de forma 

diferenciada para cada patologia, entretanto apresentaram sintomas em comuns entre si. A 

associação entre “fatores psicossociais e doenças cardiovasculares não é recente e adveio dos 

malefícios causados pelo estresse, não apenas em cardiopatas, mas, igualmente, em sujeitos 

saudáveis”(GOMES et al 2016, p.352). 

Dessa forma cada doença cardiovascular ao ser associada ao fator de risco estresse, vai 

se apresentar de forma diferenciada no indivíduo que a possui, pela diversidade de fatores



 

 

 

 
 

envolvidos, entretanto, similaridades são possíveis de se constatar e passíveis de elaboração  

de ações conjuntas e possibilidade de prevenção. 

O mesmo se constatou ao se analisar os fatores de risco não modificáveis (sexo, idade 

e raça) para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, bem como outras variáveis como 

tempo de hospitalização e ocupação. No estudo de Nascimento et al (2008, p.383) sobre 

estresse laboral e gênero, esses achados se corroboram, onde as condições de trabalho podem 

ser determinantes para um aumento do risco de desenvolvimento de sintomas de estresse, e as 

que têm oferecido fatores de risco elevado para doenças cardiovasculares são aquelas que 

incluem demandas psicológicas e de trabalho elevadas, redução da autonomia e da satisfação. 

Foi possível encontrar no estudo de Queiroz et al (2016, p.56), sobre doenças 

cardiovasculares e internações hospitalares, que o número de internações hospitalares nos 

últimos doze meses foi maior entre os pacientes diagnosticados com doenças cardíacas, como 

arritmia, infarto e HAS. Isso acontece devido ao grande número de doenças 

cardiocirculatórias que afetam adultos, o que acaba por gerar grande demanda por internações 

hospitalares. 

Assim, esses dados também confirmam a necessidade da abordagem aos fatores de 

risco não modificáveis, que isoladamente tem expressividade e importância, no agravo das 

doenças cardiovasculares.



 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As DANTs constituem um problema importante em nível mundial, tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, por serem patologias que causam ainda hoje 

incapacidades, restrições, impõem limitações na vida desse indivíduo, gerando mudanças não 

só na sua vida, mas em todo o seu contexto familiar, social e econômico. Nesse contexto as 

doenças cardiovasculares seguem sendo as maiores causadoras dessas situações, pois ainda 

figuram no rol das que tem maior número de mortes e geradoras de incapacidades funcionais. 

O estresse no paciente cardiopata se caracterizou pela predominância de mulheres, 

pré-idosas, de baixa escolaridade e ainda laborativamente ativas, que apesar de não serem 

internadas por patologias cardiovasculares, as possuíam como doença de base e seus sintomas 

físicos eram evidenciados devido ao quadro de estresse. Foi possível constatar a prática da 

polifarmácia, bem como a presença marcante de sintomas psicológicos comuns em pessoas  

em situação de estresse. 

No paciente cardiopata produziu mudanças significativas, tanto de ordem física como 

psicológica, onde nos sintomas físicos foram forte as alterações de ordem gastrintestinal tais 

como alterações de apetite e dores de barriga, respiratória como cansaço constante,  

dificuldade pra respirar, aumento da frequência respiratória, cardiovascular como aumento da 

pressão arterial e taquicardia. Nos sintomas psicológicos foi prevalente a presença de 

ansiedade, nervosismo, dificuldade para desempenhar as atividades de vida diária e 

incapacidade de se concentrar 

Constatou-se que em análise separada, as doenças cardiovasculares apresentaram 

sintomas físicos e psicológicos específicos e diferenciados, bem como na análise de alguns 

dos fatores de riscos, reforçando a necessidade de estudos direcionados em populações 

específicas, para melhor atendimento dessa clientela. 

O estudo contribui para melhor entendimento do cliente com doença cardiovascular  

e como a presença do fator de risco estresse influencia não só na questão psicológica como 

se pensava anteriormente, mas também apresenta repercussões físicas que podem ter 

influência na evolução da doença. Com o aumento significativo das doenças  

cardiovasculares em nossos clientes, os profissionais de saúde têm um novo desafio pela 

frente, o de aprender a cuidar dessa clientela, visto que a assistência de saúde da forma que 

vem sendo prestada não mais atende de forma integral a essa população, que nesse novo 

momento apresenta novas características, necessidades e carências, alem de ser composta de 

práticas que impõem uso de tecnologias como realização de exames diagnósticos cada vez  
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mais sofisticados, uso galopante de medicamentos, deixando de lado o uso de práticas 

direcionadas, que melhor atenderiam suas especificidades. 

Apresenta-se como limitação deste estudo o número de sujeitos que por serem 

hospitalizados por situações agudas, em geral não relacionadas à cardiopatia, mas que era 

agravada pela mesma, permaneciam internados durante um período de tempo prolongado, 

tornando a rotatividade nas enfermarias selecionadas como cenário do estudo, dificultada 

inicialmente e posteriormente a situação econômica atual da instituição que, durante a coleta 

dos dados passou por momentos de fechamento de leitos e suspensão de procedimentos 

cirúrgicos, que diminuíram consideravelmente o número de internações nas clínicas cenários 

da pesquisa. 

Entretanto, considerando as evidências clinicas levantadas por meio da aplicação da 

Escala Fatorial de Estresse em pacientes hospitalizados com cardiopatias e, tendo em vista a 

amostra reduzida de participantes emerge a importância de ampliação da amostra em 

pesquisa longitudinal para acompanhamento do desfecho estresse como fator de risco em 

pacientes com cardiopatias hospitalizados. 

O estresse é uma realidade no mundo contemporâneo e estudos e debates sobre suas 

repercussões na saúde da população podem, talvez, levantar possibilidades de como 

enfrentá-lo e prevenir seus efeitos deletérios sobre as pessoas, o que confere a esse fator de 

risco uma magnitude que aponta a necessidade de mais debates e pesquisas no meio 

acadêmico e nas instituições de ensino e saúde.  
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APÊNDICE A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Acompanhamento por telefone no pós-alta hospitalar de idosos com 

DCNT: Contribuições da Enfermagem Gerontológica 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Fátima Helena do Espírito 

Santo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense Orientanda: Gabriela Cristina Oliveira de Miranda 

Telefones para contato: (21) 2714-3069 - (21) 2629-9477 -(21)  98108- 

8055 

 
Nome do voluntário:   

 
 

Idade:  anos R.G.    

 

Responsável legal (quando for caso): 
 

R.G. Responsável legal:    

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Estresse e 

Desenvolvimento de Cardiopatias em Pacientes em Tratamento Hospitalar: Perspectivas de 

Intervenção do Enfermeiro.” desenvolvido sob a responsabilidade do pesquisador Fátima 

Helena do Espírito Santo e sua orientanda Gabriela Cristina Oliveira de Miranda. Esta 

pesquisa tem como objetivos: Caracterizar os fatores de risco para cardiopatias em clientes 

em tratamento hospitalar, avaliar a percepção do estresse por clientes com cardiopatias em 

tratamento hospitalar, discutir o estresse como fator de risco modificável em cardiopatas em 

tratamento hospitalar, analisar possibilidades de intervenção do enfermeiro a esses clientes. 

Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a ampliação dos 

conhecimentos em relação à temática oferecendo base para a avaliação, planejamento e 

implementação dos cuidados de enfermagem durante o processo de hospitalização, visando 

contribuir para sua recuperação, promoção e reabilitação da saúde. A pesquisa será realizada  

 



 

 

 

através de análise documental no prontuário e aplicação de um formulário de entrevista. 

 
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. 

Rio de Janeiro, RJ, de  de   _          . 
 

 
 

 
Nome e assinatura do paciente 

  
Nome e assinatura do responsável  por 

ou seu responsável legal 
 

obter o consentimento 

 
Testemunha 

  
Testemunha 



 

 

 

 

APÊNDICE B – TABELA DOS MEDICAMENTOS 

 
 

NOME 

 

INDICAÇÃO 

 

MECANISMO DE AÇÃO 
EFEITOS 
CARDIOVASCULARES 

 

CUIDADOS MAIS COMUNS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AAS 

profilaxia da 
isquemia cerebral 
transitória, para 
reduzir a incidência 
de infartos do 
miocárdio 
recorrentes. É 
importante lembrar 
que este 
medicamento 
também é indicado 
para o alívio da dor, 
dismenorréia, 
mialgia ou artralgia, 
no resfriado 
comum, na gripe ou 
na febre. 

 

 

 

 

 

 

 

Inibe a síntese de tromboxano A2, 
resultando em inibição da COX-1. 
Isso desloca o equilíbrio dos 
mediadores químicos em favor dos 
efeitos antiglutinantes da 
prostaciclina, impedindo, assim, a 
aglutinação plaquetária. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sinvastatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção 
secundária do 
Infarto do Miocárdio 
e do Acidente 
Vascular Cerebral 
em pacientes que 
apresentam doença 
aterosclerótica 
sintomática; 

Inibe a síntese de colesterol 
endocelular, por competição com a 
enzima HMG-CoA redutase, 
impedindo a transformação da 
HMG- CoA em ácido mevalônico. 
Ao ocorrer redução intracelular de 
colesterol, há estímulo à formação 
de LDL- receptores na membrana 
da célula. A presença de maior 
número de LDL- receptores 
determina maior captação das LDL 
em circulação, com diminuição de 
seu nível plasmático. Há também 
elementos que demonstram que a 
diminuição da síntese do colesterol 
leva à menor produção hepática 
das VLDL, pois esse o colesterol é 
usado na formação dessas 
partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Não evidenciado 

 

 

 
 

1 Enfatizar a importância da 
mudança de hábitos (abandono do 
tabagismo e do consumo de álcool), 
estimular o paciente a praticar 
exercícios regularmente 
(hidroginástica, caminhada, 
natação) e a seguir uma dieta 
hipolipídica; 
2 Informar ao paciente o objetivo 
da medicação para facilitar tanto a 
compreensão do seu diagnóstico 
com também a sua colaboração no 
tratamento. A medicação ajuda a 
controlar mas não cura os níveis 
séricos de colesterol elevados; Captopril Hipertensão. Inibe a conversão de angiotensina 

I 
ICC, taquicardia, 1 Mudar lentamente de posição 

para 



 

 

 

 

 

  em angiotensina II. É um 
vasodilatador potente. Reduz a 
formação de angiotensina II, 
diminuindo a resistência arterial 
periférica. Reduz as retenções de 
sódio e água, diminuindo a PA. 

hipotensão, angina 
pectoris, pericardite. 

minimizar a hipotensão postural, 
durante a terapia.2 Evitar o 
tabagismo e o consumo de álcool, 
como também o uso de qualquer 
outra droga ou medicação sem o 
conhecimento do médico.3 Evitar 
dirigir e outras atividades que 
requeiram estado de alerta, até que 
a resposta a medicação seja 
conhecida.  

 

 

 

 

Clexane 

Tratamento e 
Profilaxia da 
trombose venosa 
profunda após 
artroplastia de 
joelho do 
tromboembolismo 
pulmonar. 

 

 

 

Especificamente ativa contra o fator 
Xa e a trombina, o que impede a 
finalização da cascata de 
coagulação. 

 

 

 

 

 

Não evidenciado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furosemida 

 

 

Edema, 
Hipertensão 
Arterial, situações 
de emergências, 
tratamento de 
hipercalemia (em 
conjunto com a 
hidratação), edema 
associado à 
Insuficiência 
cardíaca, hepática 
ou renal, incluindo 
Síndrome Nefrótica. 

 

 
 

A absorção ativa de Na+, K+, e Cl- 
é mediada por um co-transportador 
de Na+/K+/2Cl-. O Mg++ e o Ca++ 
entram para o líquido intersticial 
através de caminho paracelular. A 
alça ascendente é, então, a região 
de diluição do néfron. 
Aproximadamente 30% do cloreto 
de sódio tubular retornam para o 
líquido intersticial, auxiliando, 
assim, a manter a elevada 
osmolaridade desse líquido. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotensão, hipovolemia 

1. Monitorar PA regularmente; 
2. Recomendar o paciente que 
mude de posição lentamente, para 
minimizar a hipotensão postural; 
3. Recomendar o paciente a 
evitar atividades que requerem 
estado de alerta; 
4. Incentivar a realização de 
exercício físico, evitando-o nos dias 
quentes; 
5 Pesar diariamente em 
jejum; 6 Observar e 
registrar sinais e sintomas 
de retenção hídrica 
7 Administrar medicamento VO 
pela manhã 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Glibenclamida 

 

 

 
 

Controle de 
glicemia em 
pacientes 
diabéticos não 
insulinodependente
s, ou seja, a 
Diabetes Mellitus 
do tipo 2. 

Sua principal ação é sobre as 
células Beta das ilhotas, 
estimulando a secreção da insulina 
e reduzindo assim a concentração 
plasmática de glicose. Na 
membrana plasmática das células 
B existem receptores de alta 
afinidade para essa medicação 
sobre os canais de K+ sensíveis ao 
ATP. As drogas reduzem a 
permeabilidade das células B ao 
Na+, bloqueando os 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Não evidenciado 

1. Informar as reações adversas 
mais comuns, como: aumento de 
peso incomum, edema nos 
tornozelos, sonolência, dispneia, 
cãibras musculares, fraqueza, 
inflamação na garganta, rash ou 
sangramento e hematomas 
incomuns, como também aquelas 
intoleráveis e a importância de 
informar. 

2. Informar os sinais e sintomas 
da 



 

 

 

 

 

  canais causando a 
despolarização, a entrada de Ca+ 
e consequentemente secreção de 
insulina. 

 hiperglicemia (sede severa, boca 
seca, pele seca e diurese 
frequente) e de hipoglicemia (fome 
intensa, sudorese, tremor, agitação, 
irritabilidade, cefaleia, distúrbios do 
sono, depressão do humor e 
distúrbios neurológicos 
transitórios)e o que fazer diante da 
sua ocorrência. 

3. Orientar que a medicação não 
substitui a restrição alimentar, e 
que os alimentos devem ser 
ingeridos para evitar hipoglicemia. 
4. Recomendar perda de peso, 
exercícios regulares, boa higiene 
pessoal, uso de sapatos 
confortáveis e evitar o consumo de 
álcool. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hidroclorotiazi
da 

 

 

 

 
 

Edema, 
Hipertensão 
Arterial, ICC 
moderada e 
Hipercalciúria, 
Diabetes 
insipidus. 

 

 

 

 

Atuam principalmente no túbulo 
distal, diminuindo a reabsorção de 
Na+ pela inibição de um co-
transportador de Na+/Cl- na luz da 
membrana e aumentando as 
excreções renais de sódio e água. 

 

 

 

 
 

 

 

Hipotensão postural, 
trombose venosa, 
arritmias, dor no peito, 
impotência 

1. Monitorar PA regularmente; 
2. Recomendar o paciente que 
mude de posição lentamente, para 
minimizar a hipotensão postural; 
3. Observar e registrar 
sinais e sintomas de 
retenção hídrica; 
4. Avaliar presença de edemas 
em região sacral, pernas e pés; 
5. Administrar medicamento VO 
pela manhã  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Metformina 

 

 

 

 

 

 

 

Controle de 
glicemia em 
pacientes 
diabéticos não 
insulinodependente
s, ou seja, a 
Diabetes Mellitus 
do tipo 2. 

Acredita-se que seu uso aumente a 
utilização da glicose e a produção 
de insulina, diminua a produção de 
glicose pelo fígado e altera a 
absorção de glicose pelo intestino. 
A metformina possui ações 
metabólicas adicionais pois reduz 
as concentrações plasmáticas das 
lipoproteínas de baixa densidade e 
das densidades muito baixas, 
possui meia vida de 
aproximadamente 3 horas e é 
excretada de modo inalterado pela 
urina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Não evidenciado 

 

1. Informar ao paciente os efeitos 
colaterais mais frequente 
relacionados ao uso da medicação 
e que,diante da ocorrência de 
algumas delas principalmente 
aquelas incomuns ou intoleráveis, 
comunicar 
2. Recomendar ao paciente a 
prática diária de exercícios a fim de 
prevenir episódios hiperglicêmicos; 
boa higiene pessoal para evitar 
infecções; uso de sapatos 
confortáveis para não machucar os 
pés. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Omeprazol 

Profilaticamente 
para evitar a 
formação de úlceras 
e, 
consequentemente, 
sangramento, 
Tratamento da 
úlcera duodenal, 
úlcera gástrica, 
esofagite de refluxo, 
síndrome de 
Zollinger- Ellison e 
pacientes refratários 
a outros 
tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inibidor da bomba de prótons 
(H+, K+-ATPase) e atua na 
redução da secreção gástrica 

 

 

 

 

 

 

 

Pode retardar a 
velocidade do 
metabolismo da 
fenitoína e da warfarina, 
drogas metabolizadas 
por oxidação hepática. 

 

 

 

 

 

Clonazepan 

Ação ansiolítica, 
sedativa, hipnótica, 
anticonvulsiva, 
anestésica e 
relaxante muscular. 

 

Aumentam a transmissão de 
GABA por meio de sua interação 
com receptores benzodiazepínicos 
exclusivos no cérebro. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Losartan 

Tratamento da 
hipertensão, 
sendo que seu 
uso vem sendo 
sugerido 
promissoriament
e como 
opção terapêutica 
no tratamento de 
doenças 
musculares 
progressivas, pela 
inibição do TGF-
beta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Potente droga anti-
hipertensiva, inibidora dos 
receptores AT1 da 
angiotensina II 

 

vasodilatação direta; e 
impede o aumento da 
produção de Aldosterona 
pelas glândulas supra- 
renais, que então não 
haverá a retenção de 
sódio e água, evitando 
assim a hipervolemia e, 
consequente hipertensão 
arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tramal 

 

 

 

 

 

 

Utilizado 
principalmente no 
tratamento de dores 
moderadas. 

 

 

Analgésico de ação central, que 
apresenta baixa afinidade com 
receptores opioides Mu,onde a 
inibição da recaptação de 
serotonina e noradrenalina 
bloqueia os impulsos nociceptivos 
em nível espinhal, promovendo 
contribuição significativa à ação 
analgésica dessa droga 

 

 

 

 

 

 

 

Taquicardia, hipotensão 
postural e colapso 
cardiovascular; 

1. Informar ao paciente os efeitos 
colaterais mais frequente 
relacionados ao uso da medicação 
e que,diante da ocorrência de 
algumas delas principalmente 
aquelas incomuns ou intoleráveis, 
comunicar 

2. Monitorar PA regularmente; 
3. Recomendar o paciente que 
mude de posição lentamente, para 
minimizar a hipotensão postural; 



 

 

 
 

ANEXO A 

APROVAÇÃO CEP/HUAP/UFF 

 
 
 



 

 

ANEXO B 

ESCALA FATORIAL DE ESTRESSE 

( )Nada ( )Pouco ( )Moderadamente ( )Muito ( )Totalmente 
SEÇÃO 1 

Indique com um X se vem sentindo e a quanto tempo vem sentindo os sintomas abaixo. 

Não 
Apresento 

1 
Di
a 

1 
Seman

a 

1 
Mês 

+1 Mês 

1 2 3 4 5 

 

 SINTOMAS 1 2 3 4 5 

1 Dores de Cabeça      

2 Dores de Barriga (diarreia)      

3 Tensão no Corpo      

4 Alteração de Apetite      

5 Sudorese (mãos suadas, maior transpiração)      

6 Taquicardia (alterações no ritmo cardíaco)      

7 Aumento da pressão arterial      

8 Aumento da frequência respiratória      

9 Dificuldades para respirar      

10 Aparecimento de problemas dermatológicos      

11 Incidência maior de doenças (resfriados, gripes, 
inflamações...) 

     

12 Dificuldades pra dormir (insônia)      

13 Gastrites e úlceras      

14 Náuseas e vômitos      

15 Cansaço constante      

16 Dores nos braços e nas pernas (dores musculares)      

17 Tonturas      

18 Aumento do colesterol      

19 Problemas Sexuais      

 SINTOMAS 1 2 3 4 5 

1 Sinto uma redução na capacidade de me concentrar      

2 Sinto-me desmotivado para realizar as atividades do dia a dia      

3 Sinto-me mais ansioso      

4 Estou desleixado com minha aparência      

5 Sinto medo      

6 Tenho percebido mudanças bruscas no meu humor      

7 Quando me exponho fico apavorado      

8 Tenho pensamentos constantes sobre um mesmo assunto      

9 Venho me sentindo mais inseguro ultimamente      

10 Tenho tido ataques de pânico      

11 Irrito-me facilmente      

12 Tenho estado mais angustiado      

13 Preocupo-me excessivamente com as coisas em geral      

14 Estou mais emotivo      

15 Estou mais nervoso      

16 Venho me esquecendo dos meus compromissos      

17 Venho chorando com mais frequência      

18 Sinto intensa solidão      



 

 

ANEXO C 

ROTEIRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL 
 

Data: ................................... Local: ......................................................... 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:            Prontuário:  Idade:    

Sexo:  Raça:   Admissão:   UI:   Leito:    Estado Civil:    

Número de Filhos:  Escolaridade:    Ocupação:     _Religião:  

Endereço:           Telefone:_   

Bairro:   Município:  Estado:  Naturalidade        

Data da coleta      

 
 

 

HISTÓRIA DE SAÚDE 

Motivo da Internação:   

História da Doença Atual:    

Diagnóstico Clínico:    

DOENÇAS ASSOCIADAS: 

Internações Anteriores: S() N () Motivo:   

Doenças  Anteriores: S() N () Motivo:    

USO DE MEDICAMENTOS:    
 
 

 

 

HÁBITOS DE VIDA 

Alimentação e hidratação: 

Sono e Repouso: 

Lazer: Sim () Não () 

Uso de Drogas: Álcool () Fumo () Outras 

Condições Higiênicas: Satisfatórias () Insatisfatórias () 

Condições de Habitação: 

Atividade Física: 

Atividade Sexual: 

Meio de Locomoção



 

 

 


