
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

GABRIELA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE CLIENTES ADULTOS E IDOSOS HOSPITALIZADOS COM 

CARDIOPATIAS: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

 2011 



 1 

 

 

 

 

 

GABRIELA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE CLIENTES ADULTOS E IDOSOS HOSPITALIZADOS COM 

CARDIOPATIAS: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Fátima Helena do Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói- RJ, 

Dezembro 

2011 

Trabalho de Conclusão de 

Curso apresentado à Coordenação 

do Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura como 

requisito parcial, para obtenção de 

Título de Enfermeiro Licenciado. 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 672       Miranda, Gabriela Cristina Oliveira de. 

 Perfil de clientes adultos e idosos hospitalizados com 

cardiopatias: implicações para o cuidado de enfermagem / 

Gabriela Cristina Oliveira de Miranda. – Niterói: [s.n.], 

2011.     

  79 f.  

 

Trabalho de conclusão de curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2011. 

    Orientador: Profª. Fátima Helena do Espírito Santo. 

 

1. Doença Crônica. 2. Cardiologia. 3. Cuidados de 

Enfermagem. I.Título. 

                                              CDD 610.73 



 3 

 

GABRIELA CRISTINA OLIVEIRA DE MIRANDA 

 

 

 

 

PERFIL DE CLIENTES ADULTOS E IDOSOS HOSPITALIZADOS COM 

CARDIOPATIAS: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 6 de Dezembro de 2011 

 

 

 

 

Professora Doutora Fátima Helena do Espírito Santo - Presidente 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

Enfermeira Mnda Analyane Conceição Silva dos Santos – 1
a
 Examinadora 

UFF – Universidade Federal Fluminense  

 

 

Professora Doutora Patrícia Claro Santos Fuly – 2
a
 examinadora 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

__________________________________________________________________________ 

Enfermeira Mnda Pamela da Silva Neves – Suplente 

UFF – Universidade Federal Fluminense  

 

 

 

 

 

 

 

Niterói  

2011 

     Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à Coordenação do Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura, como requisito 

parcial, para obtenção de Título de Enfermeiro 

Licenciado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dedico esse trabalho a minha família, 

por todo carinho e apoio dedicados 

durante toda essa jornada e aos meus 

amigos por toda compreensão pela minha 

ausência e torcida pelo êxito, o que tornou 

possível a concretização deste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais Maria Cristina Oliveira de Miranda e Ezequiel Alves de Miranda, por 

todo apoio empregado a minha educação e por todos os esforços sem medidas para que eu 

alcançasse meus objetivos. 

 

Aos amigos que adquiri nessa jornada, em especial Camila Gramião de Oliveira Cruz 

e Laila Franco da Silva, Elisa Monteiro Magalhães, Lucas Ferrari Lipiani e Nathália 

Carolina Tomazelli Crespo, por todos os momentos compartilhados ao longo desses anos. 

 

Aos amigos Lucas Ferrari Lipiani, Elisa Monteiro Magalhães, Fernando Cruz 

Taboada da Silva e Nathália Carolina Tomazelli Crespo por toda disponibilidade em ajudar 

nas atividades necessárias. 

 

Aos amigos Bruno de Oliveira Ribeiro, Eric de Oliveira Ribeiro, Fernando Cruz 

Taboada da Silva e a minha irmã Mayara Oliveira de Miranda pelos momentos de 

descontração que proporcionaram a manutenção da minha saúde mental, por todos esses 

anos. 

 

A minha orientadora Fátima Helena do Espírito Santo, pelo empenho, paciência e 

dedicação, obrigada por tudo. 

 

A todos os professores e monitores que contribuíram na minha formação acadêmica, 

em especial aqueles que proporcionaram a escolha da minha linha de pesquisa, meu muito 

obrigada! 

 

Por fim agradeço a todos aqueles que de forma direta ou indireta contribuíram e 

acreditaram em mim, durante toda a realização do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

As DCNT são caracterizadas por possuírem tempo de evolução prolongada, serem 

passíveis de detecção precoce e tratamento adequado, bem como de prevenção eficaz. Além 

disso, estão intimamente relacionadas ao estilo de vida do indivíduo e, muito comumente, 

refletem escolhas tomadas ao longo da vida, assim como o ambiente em que se vive, atividade 

profissional, dentre outros. Das doenças crônicas não transmissíveis, as doenças do aparelho 

circulatório vêm demonstrando grande importância, haja vista que constitui a maior causa de 

morte no país. Frente a isso, considerando esse quadro das DCNT na sociedade em especial 

dos clientes cardiopatas hospitalizados, comecei a questionar: Qual o perfil dos clientes 

hospitalizados com cardiopatias? Quais as implicações desse perfil para o cuidado de 

enfermagem a esses clientes? Objeto: o perfil de clientes hospitalizados com cardiopatias e 

suas implicações para o cuidado de enfermagem. Objetivo geral: Conhecer o perfil dos 

clientes hospitalizados com cardiopatias Objetivos específicos: Descrever os fatores de risco 

apresentados pelos clientes hospitalizados com cardiopatias, identificar as necessidades desses 

clientes,discutir as implicações do perfil desses clientes para o cuidado de enfermagem. 

Metodologia: pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, cujo cenário 

constituíram as unidades de Clínica Médica Masculina e feminina, situadas respectivamente, 

no 6° e 7° andares do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizado no município 

de Niterói, Rio de Janeiro. Coleta de dados: Análise Documental dos prontuários dos clientes 

para busca dos que se encontravam dentro dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos 

bem como dados relativos a identificação e da hospitalização dos mesmos e a Entrevista 

utilizando um formulário adaptado do Histórico de Enfermagem da instituição. 

Resultados:Observou-se que a maioria era do sexo feminino, onde estas se encontravam com 

alguns dos fatores de risco modificáveis presentes de maneira significativa tais como o IMC e 

circunferência abdominal fora dos limites aceitáveis, grande uso de drogas como o tabaco, 

exposição ao estresse com freqüência expressiva e presença diminuída dos fatores de proteção 

como realização de atividades de lazer, atividade física. Discute-se que ao conhecer esse perfil 

é possível entender as necessidades e as especificidades envolvidas no processo de cuidar, o 

que torna possível sua realização de maneira eficaz e possibilita o emprego de intervenções 

para restabelecimento não só do processo agudo que levou a hospitalização, mas da obtenção 

e melhoria da qualidade de vida. 

 

Palavras Chave: Doenças crônicas. Cardiologia. Cuidados de Enfermagem.   
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ABSTRACT 

 

The NCDs are characterized by having time prolonged, are capable of early detection 

and appropriate treatment and effective prevention. Moreover, they are closely related to the 

lifestyle of the individual and, very often, reflect choices made throughout life, as well as the 

environment in which we live, professional activity, among others. Of chronic diseases, 

diseases of the circulatory system have shown great importance, considering that is the 

leading cause of death in the country. Faced with this, considering the context of NCDs in 

society especially those with heart disease hospitalized clients, I began to wonder: What is the 

profile of hospitalized patients with heart disease? What are the implications of this profile to 

nursing care to these customers? Subject: the profile of hospitalized patients with heart 

disease and its implications for nursing care. General Objective: To know the profile of 

hospitalized patients with heart disease Specific Objectives: To describe the risk factors 

presented by hospitalized patients with heart disease, identify the needs of these clients, 

discuss the implications of the profile of these customers for the nursing care. Methodology: 

Descriptive, qualitative, case study type, whose units were the scene of Internal Medicine 

Male and female, located respectively on the 6th and 7th floors of the Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), located in the municipality of Niterói, Rio de Janeiro. Data 

collection: document analysis of customer records to search for that were within the inclusion 

and exclusion criteria established and the data on the identification and hospitalization and the 

same interview using an adapted form of the History of Nursing institution. Results: We 

found that the majority were female, where they met with some of the modifiable risk factors 

present in a meaningful way such as BMI and waist circumference outside of acceptable 

limits, great use of drugs such as tobacco, exposure to Stress often expressive and diminished 

presence of protective factors as the realization of leisure activities, physical activity. It is 

argued that to meet this profile it is possible to understand the needs and specificities involved 

in the care process, which makes possible its implementation effectively and enables the use 

of interventions to restore not only the acute process that led to hospitalization, but obtaining 

and improving the quality of life. 

 

Keywords: Chronic disease. Cardiology. Nursing Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito antes do início da faculdade, quando ainda me decidia por qual profissão iria 

seguir, possuía muitas dúvidas sobre qual caminho tomar. Porém sobre algo, eu tinha certeza; 

necessitava estar envolvido com crianças que eram a minha paixão e o único público que eu 

me imaginava trabalhando. Porém, poucos meses antes do início da faculdade, já aprovada no 

vestibular para Enfermagem, em um exame rotineiro fui diagnosticada com bloqueio de ramo 

direito, o que me deixou bastante apreensiva por gostar muito de esportes e temia que isso me 

impedisse de praticá-los, ao mesmo tempo esse fato me estimulou a pesquisar mais sobre a 

patologia e, consequentemente, sobre a área de Cardiologia. 

Entretanto, apesar de tudo ainda continuava interessada pela área de saúde da criança, 

mas, durante o quarto período do Curso de Graduação surgiu a oportunidade de visitar o 

Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, onde observei parte de uma cirurgia de 

revascularização do miocárdio e a estrutura desse hospital. Naquele momento me senti 

bastante dividida, pois comecei a enxergar uma possibilidade de trabalho nunca imaginada 

anteriormente. No quinto período, durante o ensino teórico prático da disciplina Enfermagem 

na Saúde do Adulto e Idoso I (ESAI I), em face de todo o conteúdo apresentado pela referida 

disciplina sobre Cardiologia, bem como junto aos clientes que tive a oportunidade de abordar, 

finalmente me decidi por seguir por essa área, o que foi consolidado quando, mais tarde fui 

aprovada na seleção de monitoria da disciplina, quando pude continuar conhecendo e 

gostando ainda mais da área de Cardiologia, culminando na escolha dessa área para 

desenvolvimento do meu trabalho de conclusão do curso de graduação. 

Para falar de doenças cardiovasculares faz-se necessário, primeiramente, conceituar 

algo mais abrangente e que precede seu conceito em si, que são as doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT), por ser um dos seus representantes mais significativos devido a 

grande morbidade e mortalidade que acarreta nos indivíduos por elas acometidos.  
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Nas ultimas décadas o modo como as pessoas vem manejando suas vidas mudou 

consideravelmente. Podemos observar bem nitidamente isso nos costumes, constituição 

familiar, forma de se vestir, de se portar em determinadas situações, nas relações interpessoais 

nos mais variados ambientes, dentre outras mudanças as quais, se por um lado trouxe 

benefícios e avanços ao facilitar, por exemplo, o acesso aos serviços de saúde, trabalho, 

ensino, lazer, cultura, dentre outros, essas mudanças desencadearam o surgimento de muitos 

agravos na área da saúde. 

Assim, são consideradas doenças crônicas compreende: 

Doenças cardiovasculares (cerebrovasculares,isquêmicas), as neoplasias, as doenças 

respiratórias crônicas e diabetes mellitus, bem como as doenças que acarretam 

sofrimento ao indivíduo e família e que demandam grande envolvimento de pessoal 

além de políticas públicas tais como agravos mentais, ósseos, articulares, bucais, 

genéticos, etc. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 2005,p 17) 

 

O Ministério da Saúde aponta que, em 2005, “cerca de 35 milhões de 

pessoas morreram de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no mundo, e que 

essas doenças são a causa principal de mortalidade e incapacidade prematura em muitos 

países da América Latina e do Caribe” (BRASIL 2006, p.19). 

As DCNT são caracterizadas por possuírem tempo de evolução prolongada, serem 

passíveis de detecção precoce e tratamento adequado, bem como de prevenção eficaz. Além 

disso, estão intimamente relacionadas ao estilo de vida do indivíduo e, muito comumente, 

refletem escolhas tomadas ao longo da vida, assim como o ambiente em que se vive, atividade 

profissional, dentre outros. 

As doenças crônicas não transmissíveis implicam em ações não só do indivíduo que 

a possui que precisa aderir ao tratamento e realizar as medidas necessárias para o 

controle das mesmas, mas também envolvem a esfera familiar que acaba tendo que 

realizar mudanças de comportamento para apoiar o tratamento do mesmo, além dos 

serviços de saúde que possuem o papel de nortear as ações que serão empregadas, ao 

fornecer orientações acerca de hábitos, medicamentos, consultas, etc 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 2005, p.19). 

 

 

Das doenças crônicas não transmissíveis, as doenças do aparelho circulatório vêm 

demonstrando grande importância, haja vista que constitui grande causa de morte no país. 

Estão incluídas nesse grupo a doença isquêmica do coração, hipertensão arterial sistêmica e 

insuficiência cardíaca, dentre outras. Dessas, podemos destacar as doenças isquêmicas do 

coração, que nos países desenvolvidos constituem a principal causa de morte, bem como as 

doenças cerebrovasculares que constituem a principal causa de morte nos países em 

desenvolvimento. 
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No Brasil, a mortalidade por doenças circulatórias é maior nos homens. Nestes, o 

risco de morte por doenças isquêmicas do coração e doenças cerebrovasculares é 

semelhante. Nas mulheres, as doenças cerebrovasculares matam mais que as 

doenças isquêmicas do coração. Contudo, nas mulheres das regiões mais 

desenvolvidas do Brasil, predomina a mortalidade por doenças isquêmicas do 

coração. (MANSUR 2002, p.507). 

 

Atualmente observa-se uma queda na mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório o que se torna visível em inúmeros países, inclusive no Brasil, em especial nas 

regiões sudeste e sul onde o acesso, apesar de limitado, aos serviços de saúde é melhor 

explorado (BRASIL 2006 p.18).  

As cardiopatias apesar de fazerem parte do grupo das doenças crônicas e possuírem 

fatores de risco em comum no seu grupo, possuem algumas particularidades. Quase que em 

sua totalidade, surgem associadas a outra patologia, comumente o diabetes mellitus, o que 

torna seu estado de saúde mais delicado. Muitas vezes quando existe a necessidade de uma 

hospitalização, esta acontece pelo surgimento de complicações agudas haja vista que estes 

indivíduos, muitas vezes não se encontram hospitalizados por conta das cardiopatias, mas, 

tem seu estado de saúde agravado em decorrência das mesmas. 

Frente a isso, considerando esse quadro das DCNT na sociedade em especial dos 

clientes cardiopatas hospitalizados, comecei a questionar: Qual o perfil dos clientes 

hospitalizados com cardiopatias? Quais as implicações desse perfil para o cuidado de 

enfermagem a esses clientes? 

Assim, o objeto desse estudo é: o perfil epidemiológico de clientes hospitalizados com 

cardiopatias e suas implicações para o cuidado de enfermagem. 

São objetivos do estudo: 

Objetivo geral: Conhecer o perfil epidemiológico dos clientes adultos e idosos hospitalizados 

com cardiopatias  

Objetivos específicos:  

- Descrever os fatores de risco apresentados pelos clientes adultos e idosos hospitalizados com 

cardiopatias 

- Identificar as necessidades desses clientes  

- Discutir as implicações do perfil desses clientes para o cuidado de enfermagem. 

 Esse estudo se justifica em função da elevada prevalência das doenças 

cardiovasculares dos poucos estudos nacionais que são importantes para retratar a realidade 

da população que faz parte de nosso cotidiano e da possibilidade de intervenção nos fatores de 

risco no ambiente, principalmente relacionada a prática de enfermagem. 
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Os recursos disponíveis na literatura para guiar o enfermeiro no cuidado de 

pacientes (...) estão concentrados na fisiopatologia da doença, o que determina uma 

lacuna muito grande na compreensão global do indivíduo. Para o planejamento mais 

adequado dos cuidados de enfermagem, é importante considerar não apenas os 

aspectos fisiológicos, mas também aqueles psicológicos e sociais da doença, 

incluindo o significado dessa doença para o indivíduo e para aqueles com quem ele 

convive. (KUBO et al 2001, p34) 

 

Esse estudo tem sua relevância na assistência do profissional de enfermagem, em 

especial o enfermeiro, um profissional que está em amplo contato com esses clientes que, ao 

conhecer essas características possa reconhecer suas necessidades e especificidades com 

propriedade e intervir prontamente, garantindo ao mesmo, um cuidado de melhor qualidade, 

direcionado e com cuidados que considerem esse indivíduo como um todo, atingindo assim 

melhor eficácia. 

Também visa contribuir para a ampliação de conhecimentos na área de enfermagem 

cardiológica, principalmente para o ensino, onde se encontram os futuros profissionais da área 

que beneficiados por informações atualizadas, podem conhecer a população que cuidam e 

empregar o cuidado adequadamente. 

Há também relevância desse estudo no que diz respeito a pesquisa, pois pode 

constituir como subsídios para realização de novos estudos na área de enfermagem em 

cardiologia, de modo a aumentar seu conhecimento e a qualidade da assistência prestada. 
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CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA 

 

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 

 

 As transformações econômicas, políticas, sociais e culturais produzidas pelas 

sociedades humanas ao longo do tempo modificam as maneiras como os sujeitos e as 

coletividades organizam suas vidas e elegem determinados modos de viver (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE 2008, p.13). 

A partir das últimas quatro décadas do século passado, seguindo tendência mundial, 

têm-se observado no Brasil, processos de transição que produziram, e ainda produzem, 

importantes mudanças no perfil das doenças ocorrentes na população (MALTA 2006, p.48). 

Considerando-se o cenário contemporâneo, no qual a competitividade e o 

individualismo são privilegiados como modos de existir e de se relacionar, são 

potencializadas as ações dos fatores de risco associados ao sedentarismo, à 

alimentação com excesso de gorduras, açúcares e sal, ao consumo de tabaco, ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas e às atitudes violentas na mediação de conflitos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008, p.16). 
 

Da mesma forma, observa-se uma redução dos fatores de proteção como o acesso a 

alimentos mais naturais e saudáveis, dificuldades de espaços e tempo para a realização de 

práticas esportivas, dentre outros, o que tem aumentado o sedentarismo, adoção de hábitos 

poucos saudáveis no que se refere a alimentação e estilo de vida da população.  

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 (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008, p.13). 

 As epidemias de fatores de risco como a da obesidade e do diabetes surgiram nos 

últimos anos, neles começaram e agora se disseminam por outros países (JACOBY, 2004; 

EYRE et al 2004,p.278; STEIN e COLDITZ 2004,p.62). 
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Em 1930, as doenças infecciosas respondiam por cerca de 46% das mortes em capitais 

brasileiras. A partir de então, verificou-se redução progressiva e, em 2003, essas doenças já 

responderam por apenas 5% dessas mortes, aproximadamente (MALTA 2006, p.48):  

Entre os fatores que explicam a redução da mortalidade por doenças infecciosas e 

parasitárias pode-se apontar o desenvolvimento de novas tecnologias, como vacinas 

e antibióticos, a ampliação do acesso aos serviços de saúde e a introdução de 

medidas de prevenção e controle. Outro fator é o aumento da cobertura de 

saneamento básico. Porém, vale a pena salientar que apesar da redução significativa 

da participação deste grupo de doenças como causa de óbitos no país, ainda se 

observa seu impacto sobre a morbidade, ocasionado principalmente por aquelas 
doenças para as quais não se dispõe de mecanismos eficazes de prevenção e/ou que 

apresentam uma estreita associação com causas ambientais, sociais e econômicas 

(BRASIL 2004, p. 339). 

 

Nas últimas décadas no Brasil, as DCNT passaram a determinar a maioria das causas 

de óbito e incapacidade prematura e a representar uma grande parcela das despesas com 

assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Setor Suplementar. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008, p.16). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS 2005, p.6) define como doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), doenças que possuem longa duração e geralmente 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.  

Este grupo é caracterizado por incluir doenças com história natural prolongada; 

multiplicidade de fatores de risco complexos; interação de fatores etiológicos 

conhecidos e desconhecidos; causa necessária desconhecida; especificidade de causa 

desconhecida; ausência de participação ou participação duvidosa de microrganismos 

entre os determinantes; longo período de latência; longo curso assintomático; curso 

clínico em geral lento, prolongado e predominante; manifestações clínicas com 

períodos de remissão e exacerbação; lesões celulares irreversíveis e evolução para 

graus variados de incapacidade ou morte (SILVA JÚNIOR et al, 2003).   

 

 

Também são consideradas aquelas doenças que “contribuem para o sofrimento dos 

indivíduos, das famílias e da sociedade, tais como as desordens mentais e neurológicas, as 

doenças bucais, ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patologias oculares e 

auditivas” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 2005, p.6). 

A ocorrência das DCNT são muito influenciadas pelas condições de vida, não sendo 

resultado unicamente de escolhas individuais ao longo da vida, existem muitas oportunidades 

de prevenção devido à longa duração dessas doenças (BRASIL 2009, p.341). 

Dessas enfermidades destacam-se as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 

crônicas, as neoplasias e o diabetes mellitus, por possuírem fatores de risco em comum e, 

portanto, podem contar com uma abordagem comum para sua prevenção.  
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As DCNT, segundo o Ministério da Saúde (2008, p.14), apresentam as seguintes 

características: 

• Levam décadas para estar completamente instaladas na vida de uma pessoa e têm 

origem em idades jovens; 

• Sua emergência é em muito influenciada pelas condições de vida, não sendo 

resultado unicamente de escolhas individuais; 

• Tem muitas oportunidades de prevenção devido a sua longa duração; 
• Requerem um tempo longo e uma abordagem sistemática para o tratamento; 

• Os serviços de saúde precisam integrar suas respostas na abordagem. 

 

Segundo a OMS (2005, p.8), as DCNT “por se referirem o conjunto de doenças de 

maior ocorrência na população está associada a morbidade e mortalidade, sofrimento familiar 

e grandes custos econômicos para tratamento e controle. 

 

Fatores de Risco 

Segundo o Ministério da Saúde (2008, p.16), a etiologia múltipla das DCNT não 

permite que elas possuam causas claramente definidas. No entanto, as investigações 

biomédicas tornaram possível identificar diversos fatores de risco. 

 

Os fatores de risco podem ser classificados em “não modificáveis” (sexo, idade e 

herança genética) e “comportamentais” (tabagismo, alimentação, inatividade física, 

consumo de álcool e outras drogas). Os fatores de risco comportamentais são 
potencializados pelos fatores condicionantes socioeconômicos, culturais e 

ambientais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008, p.16). 

 

Lessa et al (2004a) destacam que nos últimos anos, a obesidade passou a se comportar 

como epidemia com tendência a pandemia, como resultado de mudanças sociais e culturais, 

nos padrões de alimentação e atividade física, como ilustra o Quadro 1: 
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Quadro 1 - Fatores de risco e de proteção para doenças crônicas não transmissíveis coletadas 

no inquérito telefônico Vigitel, Brasil, 2006 

 

Fonte: BRASIL (2009, p.341) 

 

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

natureza comportamental (dieta, sedentarismo, dependência química - tabaco, álcool e outras 

drogas) é fundamental, pois são sobre eles que as ações preventivas podem ser custo efetivas. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2005, p.16). 

 

Epidemiologia das DCNT 

 O aumento progressivo das DCNT, observada em caráter mundial, pode ser atribuída a 

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

Braunwald (2008,p.1450) é conhecida “como transição epidemiológica, esta mudança foi 

determinada pela industrialização, urbanização e pelas alterações no modo de vida a elas 

associadas, e está ocorrendo em todo mundo entre todas as raças, grupos étnicos e culturas.”  

A transição epidemiológica caracteriza-se pela mudança do perfil de morbidade e de 

mortalidade de uma população, com diminuição progressiva das mortes por doenças infecto-

contagiosas e elevação das mortes por doenças crônicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006, 

p.16).   

No ano de 2005, cerca de 35 milhões de pessoas morreram de doenças crônicas no 

mundo, o que corresponde ao dobro das mortes relacionadas às doenças infecciosas. 

Essas mortes encontram-se distribuídas em todos os países, desenvolvidos ou em 

desenvolvimento (OMS 2005,p 6).   
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 O cenário epidemiológico brasileiro é complexo. Em 1930, as doenças 

infecciosas respondiam por cerca de 46% das mortes em capitais brasileiras. A partir de então, 

verificou-se a redução progressiva, sendo que em 2003 essas doenças responderam apenas por 

cerca de 5% (BARBOSA 2003, p.36).  

Por outro lado, as doenças cardiovasculares, que na década de 30, representavam 

apenas 12%, são as principais causas de morte atualmente em todas as regiões brasileiras, 

respondendo por quase um terço dos óbitos, seguidos das neoplasias e mortes causadas por 

violência e acidentes.  

Nas últimas décadas no Brasil, as DCNT passaram a determinar a maioria das 

causas de óbito e incapacidade prematura – ultrapassando as taxas de mortalidade 

por doenças infecciosas e parasitárias – e a representar uma grande parcela das 

despesas com assistência hospitalar no SUS e no Setor Suplementar (BRASIL 2006, 

p.17). 

 

O estudo “Carga Global de Doenças” que quantifica o risco de adoecimento e de morte 

por grupos de causas para países e regiões geográficas aponta a predominância das DCNT 

(cerca de 74%), tendência seguida por 13% das causas infecciosas, maternas, perinatais e 

nutricionais, além de 12% das causas externas (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2006, p.18). 

 Não se observa diferença importante entre os anos, embora se constate discreto 

aumento na proporção das DCNT entre os anos 2002 e 2004, demonstrando a necessidade de 

políticas públicas integradas para a abordagem do problema (MINISTÉRIO DA SAÚDE 

2006, p.18) pois,  atualmente, são responsáveis por quase 60% das mortes em todo o mundo. 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION 2002, p.114) 

Vários fatores impulsionaram essa mudança no padrão de mortalidade, inclusive a 

própria modificação demográfica do país, em que houve redução da mortalidade precoce e o 

aumento da expectativa de vida ao nascer (BRASIL 2009, p.18). 

Outro fato importante a ser observado é ocorrência da transição nutricional, fato 

considerado marcante na esfera mundial, resultante da urbanização e à globalização.  

Resultaram em mudanças substanciais na alimentação, com a crescente oferta de 

alimentos industrializados (muito ricos em gorduras, açúcares e sódio), facilidade de 

acesso a alimentos caloricamente densos e baratos (o que afeta, em especial, as 

famílias de baixa renda) e redução generalizada da atividade física (BRASIL 2006, 

p.20). 

  

Observa-se um 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 a ocorrência de DCNT na população.  
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Tratamento das DCNT 

 Considerando que as DCNT possui caráter insidioso, a presença de hábitos destrutivos 

pode culminar no surgimento de enfermidades como, as doenças cardiovasculares.  

Tais hábitos estão presentes no uso de drogas (ingestão excessiva de bebidas 

alcoólicas, fumo e abuso de medicamentos) e na relação dieta-exercícios 
(superalimentação; alta ingestão de gorduras e carboidratos; falta de exercícios 

físicos e de recreação e relaxamento das tensões diárias). (LALONDE,1974 p.16). 

 

De acordo com Coeli et al (2000), a OMS “vem alertando para a importância do 

desenvolvimento de estratégias para a prevenção e controle das doenças não-transmissíveis, 

incluindo a implantação de sistemas de monitoramento integrados e padronizados, tanto em 

nível nacional como internacional.”  

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

desenvolver e implementar medidas que possam conter seu avanço. 

Parece consenso na produção técnico-científica atual a recomendação de que 

melhorar a saúde de sujeitos e coletividades não conforma um gasto nem é tão 

dispendioso quanto alguns setores da sociedade fazem crer. Ao contrário, garantir a 

qualidade de vida da população é investir no desenvolvimento do país e fazê-lo por 

intermédio de políticas públicas integradas é custo-efetivo. Assim, por exemplo, 

uma atenção básica fortalecida e resolutiva, a qual opere como parte de uma 
política e de um sistema de saúde públicos, integrados e integrais, pode responder 

efetivamente pela dupla carga de adoecimento dos países em desenvolvimento. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008, p.25). 

 

Cuidar é parte do cotidiano humano e refere-se a um agir de respeito e 

responsabilização, constituindo uma “atitude interativa que inclui o envolvimento e o 

relacionamento entre as partes, compreendendo acolhimento, escuta do sujeito” (VALLA e 

LACERDA 2004, p.93). 

É desenvolvida sob a forma de trabalho multiprofissional e interdisciplinar, dirigidas 

a populações de territórios bem delimitados, considerando a dinamicidade existente 

nesse território, pelas quais assume a responsabilidade sanitária. A equipe da 

atenção básica deve resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância 

dessas populações a partir da utilização de tecnologias de elevada complexidade 

(conhecimento) e baixa densidade (equipamentos) (BRASIL 2005, p 54). 

 
 

Demanda assim, da equipe multidisciplinar exercer seu papel nesse contexto 

realizando medidas que promovam ao cliente subsídios para que isso se cumpra, e não se 

portar de forma alheia a todo esse processo que envolve responsabilidades de todos os 

profissionais de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008,p.26). 
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O sucesso das intervenções de saúde pública, no que se refere à redução dos fatores 

de risco e da prevalência das DCNT, é maior à medida que sejam realizadas de 

maneira integrada e abrangente as ações de promoção da saúde e de prevenção de 

DCNT e seus fatores de risco. Trabalha-se, portanto, com a produção de 

informações e análises da situação de saúde, com o planejamento de ações 

vinculadas a determinado cenário e específica população, com a implementação de 

estratégias setoriais e intersetoriais e com a sua avaliação, operando um cuidado 

integral das DCNT e seus fatores de risco (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2008, p.25). 

 

Desse modo o controle das DCNT torna-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. 

 

CARDIOPATIAS 

Conceito 

Cerca de 80% da população brasileira obtém atendimento através do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Albanesi Filho (2005, p.155) demonstra que “correram no ano de 2007, 

111.309.325 internações, sendo 67.933.328 (60,07%) do sexo feminino, (...)38,68% na região 

sudeste (4.373.947 internações), que além de ser a mais populosa, é a que tem maior número 

de habitantes cobertos por seguro saúde não-estatal”, sendo a outra porcentagem da população 

atendida por planos de saúde.  

 As doenças cardiovasculares (DCV) como o acidente vascular encefálico (AVE) e o 

infarto agudo do miocárdio (IAM), principais causas de óbito no Brasil e no mundo, 

representam um grupo de desordens que acometem o coração e vasos sanguíneos. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007 p.36) e, segundo Lessa et al (2004), “as projeções 

referentes a este grupo de doença indicam sua permanência como primeira causa de morte 

no mundo ainda por décadas, estimando-se que, em 2025, entre 80 a 90% dos casos 

ocorrerão nos países de baixa e média renda”. 

Essas doenças “representam a maior causa de morbidade e mortalidade, sendo 

fundamental conhecer a magnitude dos fatores de risco com a finalidade de efetuar um 

planejamento de saúde capaz de intervir de forma eficaz nessa realidade” (CARVALHO et al 

2003, p. 224). 

Ainda que não sejam letais, exercem forte impacto no estado de saúde, podendo levar 

à incapacidade física e a prejuízos no sistema de saúde e na sociedade, uma vez que diminuem 

a capacidade de produção do indivíduo e elevam os custos com tratamentos médicos (KIRK 

2009, p.27). 
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Sendo assim as cardiopatias graves são conceituadas por Dutra (2006, 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 2006,p224). 

 

 

Classificação 

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

histórico e exame clínico realizando 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.  

 A partir disso é possível classificar os clientes em determinados graus ,como: 

a) GRAU I: pacientes portadores de doença cardíaca sem limitação da atividade 

física. b) GRAU II: pacientes portadores de doenças cardíacas com leve limitação 

da atividade física. c) GRAU III: pacientes portadores de doença cardíaca com 

nítida limitação da atividade física d) GRAU IV: pacientes portadores de doença 

cardíaca que os impossibilita de qualquer atividade física (DUTRA 2006, p225). 

 

Essa classificação é utilizada quando se evidencia um ou mais síndromes como 

insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias complexas, bem como hipoxemia e 

manifestações de baixo débito cerebral, secundárias a uma cardiopatia. 

 

Fatores de Risco 

 

Fator de risco é “um aspecto de comportamento pessoal ou estilo de vida, uma 

exposição ambiental ou uma característica inata ou herdada, que, com base na evidência 

epidemiológica, está associada com a ocorrência da doença” (LAST 1988, p47). 

 Os fatores de risco podem ser 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). 



 55 

 

 Dessa forma, um estudo realizado na cidade norte americana de Framinghan, de 1960 

a 1990, ajudou a estabelecer os principais fatores de risco para doença da artéria coronária 

(DAC) que foram representados por tabagismo, colesterol sérico e hipertensão arterial. 

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

importantes, e, segundo Legrand et al (2004, p.1114),“presume-se que, além da gravidade da 

doença, a associação de comorbidades, como diabetes melitus (DM), hipertensão arterial 

(HA) e obesidade, frequentemente presentes nesses pacientes, poderia representar uma 

agravante no declínio da qualidade de vida”. 

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

Além disso, é fator de risco independente para doença arterial coronariana. A presença do 

fumo associado a outros fatores de risco aumenta em oito vezes os riscos coronarianos. 

(BURNSA 2003, p.457). 

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,p.1378). 

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

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

atendimento ambulatorial das mulheres, uma vez que, ainda há a idéia de que tais eventos 

acometam os homens. 

O abandono ao tabaco tem ocorrido com maior frequência, principalmente nas 

capitais, em decorrência do maior controle do seu uso e à restrição nos espaços públicos, a 

proibição de propagandas e a maior divulgação dos males decorrente do seu uso na mídia, nos 

últimos anos. 

Sobre a inatividade física, Braunwald (2008,p.1378) ressalta como a mecanização que 

acompanha a transição econômica leva  a mudanças no tipo de atividade laboral, passando de 

um perfil de trabalho agrícola para outro de base industrial e nos serviços, em grande parte 

sedentário. 

O exercício físico auxilia a manutenção do peso saudável e influencia positivamente 

na pressão arterial, HDL-c e resistência insulínica, tornando-se protetor para as DCV 



 56 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION 2003, p.63) e, segundo Monteiro et al (2007, p.111) 

parece favorecer o menor risco de mortalidade por doença, efeito esse que pode estar baseado 

na maior liberação de substâncias vasodilatadoras ocasionadas pela maior prática de 

atividades físicas. 

Assim: 

indivíduos com disfunção ventricular, em recuperação de eventos cardiovasculares 

ou cirurgias, ou mesmo aqueles que apresentem sinais e sintomas com baixas ou 
moderadas cargas de esforço, devem ingressar em programas de reabilitação 

cardiovascular supervisionado, de preferência em equipe multidisciplinar (SPOSITO 

et al 2007, p.12). 
  

Acerca dos fatores de risco metabólicos segundo 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. 

Senso as dislipidemias todas as desordens do metabolismo lipídico que ocasionam 

alteração no nível sérico das lipoproteínas é, “a perturbação de qualquer etapa do 

metabolismo das lipoproteínas pode gerar dislipidemia, (...) além de causas secundárias 

como, por exemplo, dieta inadequada, uso de determinadas medicações, entre outras” 

(QUILICI 2009,p.701). 

Segundo Mosca et al (2007, p.1241): 

dentre os maiores fatores de risco para DCV, a dislipidemia é um fator modifcável 

com intervenções precoces. Assim, é clara a recomendação do seguimento dos 

níveis dos lipídios, tendo-se como meta a manutenção dos níveis de LDL-C abaixo 

de 100 mg/dL, de HDL-C acima de 60 mg/dL, do colesterol total abaixo de 200 
mg/dL e dos triglicerídeos também abaixo de 100 mg/dL12. 

 

O tratamento dietético das dislipidemias é, de certa forma, restritivo. Deve ser 

estimulado o consumo de alimentos que diminuam o colesterol sem, contudo, deixar de ser 

fontes nutricionais e calóricas adequadas (KRAUSS 2000, p 2287). 

Além disso, “a aterosclerose em artérias coronárias de pacientes com DM2 é mais 

extensa, (...) comparadas com pacientes não diabéticos. Há correlação entre mais ocorrência 

de oclusão de artéria coronária e mau controle glicêmico e mais presença de placas moles”. 

(LEDRU et al 2001, p.1544). 

Assim, segundo Quelici (2009, p. 694): 

o controle adequado da glicemia reduz o aparecimento de complicações decorrentes 
das altas taxas de glicose no sangue, como surgimento de retinopatia em 27% a 

76%, nefropatia em 43 a 57% e neuropatia em 60%.Desse modo, a assistência deve 

estar voltada para a orientação dos pacientes e seus pacientes e seus familiares no 

autocontrole das taxas glicêmicas. 
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De acordo com Lewington (2002, p.1903) a elevação da pressão arterial representa um 

fator de risco independente, linear e contínuo para doença cardiovascular”. Sua relevância é 

devida a sua “alta prevalência mundial e o aumento da probabilidade de desfechos 

circulatórios fatais ou não-fatais quando a ela estão associados outros fatores de risco”. 

(FIELDS 2004, p.400). 

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

os fatores de risco para mortalidade, “hipertensão arterial explica 40% das mortes por 

acidente vascular cerebral e 25% daquelas por doença coronariana (...) que aumenta 

progressivamente com a elevação da pressão arterial, a partir de 115/75 mmHg”. 

(CHOBANIAN 2003, p.2567)  

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

inclusive, crianças e adolescentes. 

Brasil (2006, p.8) afirma que a hipertensão arterial “por ser na maior parte do seu 

curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é freqüentemente negligenciado, somando-

se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao tratamento prescrito”. 

Firmo (2003, p.817) ressalta que “em indivíduos adultos, 50,8% sabiam ser 

hipertensos, 40,5% estavam em tratamento e apenas 10,4% tinham pressão arterial 

controlada (< 140/90 mmHg)”, o que associados a idade avançada, obesidade e baixo nível 

educacional levam a uma menor taxa de controle. 

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

importância para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. No Brasil, o aumento da 

sua prevalência “começou a ser observado paralelamente à mudança econômica e 

epidemiológica ocorrida entre as décadas de 1960 e 1990” (DA CRUZ 2004, p.172).  

Alguns “estudos observacionais mostraram que ganho de peso e aumento da 

circunferência da cintura são índices prognósticos importantes de hipertensão arterial, sendo a 

obesidade central um importante indicador de risco cardiovascular aumentado” (CARNEIRO 

et al 2003, p.306). 

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. 

Para Braunwald (2008, p.1378) “ainda que esteja claramente associada ao risco 

elevado de doenças da artéria coronária, (...) podem estar sendo mediados por outros fatores 

de risco(...), incluindo hipertensão arterial, diabetes melitus e desequilíbrio no perfil lipídico”  
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além do fato de que “as múltiplas co-morbidades que a acompanham, aumentam o risco de 

mortalidade cardiovascular e reduzem a qualidade de vida no adulto” (PEREIRA et al 2009, 

p.253)  

“Resumindo, embora a cada dia surjam milhares de supostos novos fatores de risco 

(...) 75% das doenças cardiovasculares podem ser atribuídas aos fatores de risco 

convencionais” (QUILICI et al 2009, p.677).  Nessa perspectiva, “o grande norteador das 

discussões sobre as DCV reside na prevenção, que deve ser planejada a partir da identificação 

dos indivíduos em risco, como preconiza a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) em 

suas diretrizes” (SPOSITO et al 2007,p.19).  

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)  

 

Cardiopatia Isquêmica 

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

freqüente 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 isquemica 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 
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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 músculo-esqueléticas, 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 melitus 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 
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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 

A insuficiência cardíaca (IC) constitui a causa mais freqüente 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)  

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica ocasionada por uma 

anormalidade da função do coração em bombear e/ou em acomodar o retorno 

sangüíneo, 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) 
 

“A ativação do sistema nervoso simpático é um importante mecanismo envolvido na 

fisiopatologia da IC. Apesar de ser 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 dispnéia 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 
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de limitação imposto pela doença para atividades cotidianas do indivíduo” (BOCCHI 2009, p. 

11) 

Quadro 1 - Nomenclatura e Critérios para Diagnóstico de Doenças do Coração e dos Grandes 

Vasos 
Classe Funcional Sintomas 

Classe I  Ausência de sintomas (dispnéia) 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. 

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 (BOCCHI 2009, p. 11). 

 

Sendo 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). 

Existe 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. 
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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”. 

 

Figura 1: Fluxograma de diagnóstico de IC Crônica 

 
BOCCHI, Edimar Alcides et al. III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica. Arq. Bras. Cardiol. 

2009, vol.93, n.1, suppl.1 [cited  2011-05-27], pp. 3-70 . 

 

 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 beta-bloqueadora 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 e 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). 
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 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. 

 

ENFERMAGEM EM CARDIOLOGIA 

 

 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) 
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso.  

Segundo Andrade (2005, p. 124), na pesquisa descritiva “é que os fatos são relatados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. 

Assim os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não são manipulados pelo 

pesquisador”. 

A pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação (VIEIRA, 2002 p.65). 

Para Chizzotti (2003, p. 221) qualitativo: 

implica em partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente 

são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e 

traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e competência 

científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa.  

Segundo Turato (2005, p. 509): 

No contexto da metodologia qualitativa aplicada à saúde, emprega-se a concepção 

trazida das Ciências Humanas, segundo as quais não se busca estudar o fenômeno 

em si, mas entender seu significado individual ou coletivo para a vida das pessoas. 

Torna-se indispensável assim saber o que os fenômenos da doença e da vida em 
geral representam para elas. O significado tem função estruturante: em torno do que 

as coisas significam, as pessoas organizarão de certo modo suas vidas, incluindo 

seus próprios cuidados com a saúde.  

Assim, para guiar o caminho metodológico desse estudo optou-se por uma abordagem 

qualitativa subsidiada por dados quanti-qualitativos, que possibilitam agregar a identificação 

objetiva de determinados aspectos quantitativos relacionados ao fenômeno estudado com a 

compreensão da perspectiva dos sujeitos e da dinâmica da realidade dos mesmos, através de 

determinados aspectos qualitativos. 

Santos, Figueiredo e Machado (1995, p. 32) falam da importância da abordagem 

quantitativa para a análise e discussão de determinados recortes da realidade.  Estes autores 

ressaltam que, no caso dos fenômenos da prática de enfermagem, a relação com dados 
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objetivos não pode ser descartada considerando-se a logística e o planejamento estratégico 

como princípios fundamentais da perspectiva objetiva da realidade empírica. 

Em contrapartida, Richardson et al (1999, p. 47) dizem que essas duas abordagens 

podem ser complementares em três diferentes momentos de integração: no planejamento da 

pesquisa, na coleta de informações e na análise das mesmas.  

O Estudo de Caso é caracterizado por ser um estudo intensivo. É levado em 

consideração, principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos 

os aspectos do caso são investigados. Quando o estudo é intensivo podem até aparecer 

relações que de outra forma não seriam descobertas (FACHIN 2001, p.42) 

CENÁRIO E SUJEITOS DO ESTUDO: 

 O estudo foi desenvolvido nas unidades de Clínica Médica Masculina e feminina, 

situadas respectivamente, no 6° e 7° andares do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), localizado no município de Niterói, Rio de Janeiro, que abrangem diversas 

especialidades (pneumologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, etc) e os sujeitos 

foram clientes adultos e idosos, de ambos os sexos, que se encontravam em situação de 

internação nas referidas unidades, com diagnóstico médico de alguma cardiopatia. 

 Para seleção dos sujeitos do estudo foram critérios de inclusão: 

 Estar hospitalizado na Unidade de Clínica Médica do HUAP há no mínimo uma 

semana;  

 Ter diagnóstico médico de Cardiopatia descrito no prontuário 

 Apresentar-se em condições físicas e mentais para participar da pesquisa 

 Aceitar participar do estudo  

 Assinatura do TCLE.  

Os critérios de exclusão dos sujeitos foram: 

 Ter solicitado alta administrativa;  

 Ter sido transferido para outras unidades de internação;  

 Ocorrência de óbito durante a internação.  

 Não disponibilidade/interesse em participar do estudo 

 Apresentar alterações nas condições físicas e/ou mentais que inviabilizassem a 

participação na pesquisa 
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 Não assinatura do TCLE 

Assim, participaram do estudo 30 sujeitos, conforme os critérios supracitados. 

ASPECTOS ÉTICOS: 

 O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HUAP, e após aprovação sob o numero 185/11 (ANEXO A), foi desenvolvida a etapa da 

coleta de informações. Os sujeitos da pesquisa foram orientados e esclarecidos quanto aos 

objetivos da pesquisa, o anonimato dos seus nomes e a necessidade da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APENDICE B). 

A coleta das informações se deu no período compreendido entre os meses de julho 

2011 a setembro de 2011, onde esta iniciava com o acesso aos prontuários, procedida a 

abordagem dos pacientes selecionados para a apresentação da pesquisa e assinatura do TCLE. 

Em seguida era realizada a entrevista que posteriormente tinha suas informações 

complementadas com dados do prontuário. 

Na coleta de informações foram utilizadas como técnicas a Análise Documental dos 

prontuários dos clientes para busca dos clientes que se encontravam dentro dos critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos bem como dados relativos a identificação e da 

hospitalização dos mesmos e a Entrevista utilizando um formulário adaptado do Histórico de 

Enfermagem da instituição.  

O formulário adaptado de Histórico de Enfermagem do adulto e idoso da própria 

instituição foi aplicado aos sujeitos da pesquisa objetivando complementar informações não 

disponíveis no prontuário. O Formulário é constituído de questões de escolha múltipla, 

perguntas abertas ou fechadas, requerendo que o pesquisador preencha os dados na medida 

em que pergunta ao entrevistado, ou que analisa os documentos (APENDICE A). 

 

ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  

 Após o encerramento da coleta de informações, foi realizada a etapa de organização e 

análise das mesmas. Foi realizado uma análise estatística simples com disposição dos dados 

em tabela no Excel; assim, os sujeitos da pesquisa foram identificados com as letras M e F, de 

acordo com o sexo, representando respectivamente masculino e feminino, seguidos por uma 

ordem numérica em algarismos arábicos. 

Para melhor facilitar a organização e apresentação dos dados, tomando como 

referencia os objetivos propostos, os mesmos foram agrupados nos seguintes tópicos: 

caracterização dos sujeitos, perfil social, hábitos de vida, percepção do estresse e 
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medicamentos mais utilizados, que compõem o corpo do capitulo de resultados e discussão. 

Nesse âmbito, Silva, Gobbi e Simão (2005, p.74) definem como sendo os elementos de 

conteúdo sendo agrupados por  parentesco  de sentido  se  organizando  sob  as  devidas  

categorias analíticas. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

 As DCNTs são doenças com grande incidência na população mundial, com sérias 

repercussões sociais, econômicas e na qualidade de vida da população pois sua ocorrência 

repercute diretamente na autonomia, independência e capacidade funcional dos indivíduos 

que as desenvolvem além de acarretar maiores custos aos serviços de saúde, em face da 

necessidade de constantes hospitalizações que implicam em utilização de inúmeros 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, bem como influenciam diretamente nas 

manutenção das atividades laborativas dos indivíduos. 

As DCNTs compreendem as doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças 

respiratórias, dentre outras, que possuem fatores de risco em comum, portanto podem ter 

ações de prevenção e detecção precoce relacionadas. Essas doenças tomam maior proporção 

quando associadas ao fenômeno do envelhecimento populacional. 

Existem muitas publicações que vem apontando a importância da observação desses 

agravos por não ser mais um problema exclusivo dos países desenvolvidos, já que há um 

deslocamento dessa epidemia de doenças crônicas para as economias em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil.  

“Com base nesta expectativa, tem-se preconizado mudanças nos sistemas nacionais de 

saúde, que no lugar de cuidarem predominantemente de condições agudas, passem a se 

organizar para a atenção continuada de doenças crônicas” (ACHUTTI e AZAMBUJA 2004, 

p.834). 

As estatísticas mostram que a maior causa de mortalidade e morbidade é a doença 

cardiovascular. A doença coronariana é a causa de 70 a 80% de mortes, tanto em 

homens como em mulheres e a insuficiência cardíaca congestiva, mais comum de 

internação hospitalar, de morbidade e mortalidade na população idosa. Assim, a 

preocupação maior é com as doenças cardíacas, abandonando outras doenças ou 
medidas preventivas tão importantes, que talvez contribuam para evitar os 

problemas no coração.  (ZASLAVSKY 2002, p.635) 

  

Os achados desse estudo, apresentados a seguir, corroboram com o apresentado na 

literatura que destaca as cardiopatias como mais incidentes na população e associadas a uma 
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serie de fatores modificáveis e não modificáveis, os quais se detectados precocemente 

poderiam ser alvos de intervenção dos profissionais de saúde, com ênfase na enfermeira que 

tem como foco de atuação ações de cuidado que visam a prevenção, promoção e reabilitação 

da saúde dos clientes sob seus cuidados, em todos os cenários de atuação em saúde,  

 

CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

  

Dos fatores de risco não modificáveis, ou seja, aqueles que são inerentes ao indivíduo 

e que não podem ser modificados, estão dentre outros a idade e o sexo. 

 Dos sujeitos que fizeram parte da pesquisa, 11 (36%) estavam na faixa etária de 51 a 

60 anos, demonstrando que grande parte dos usuários não se encontra na terceira idade, porém 

em idade próxima. Os motivos da internação na maioria dos casos, não eram pelas 

cardiopatias, mas de patologias agudas que implicavam em cuidados mais intensivos devido a 

possibilidade de agravos causados pela cardiopatia de base. 

 

                           

             Figura 1: Faixa etária dos sujeitos  no SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 

 

Com relação ao sexo, foi evidenciado que a maioria era de indivíduos do sexo 

feminino (53,3%), indo de encontro ao que se evidencia na literatura. Entretanto, 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. 
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            Figura 2: Distribuição por sexo dos sujeitos no SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 

Em geral o sexo masculino procura menos os serviços de saúde e, quando o fazem já 

apresentam um quadro de descompensação da saúde.  

Os homens, em geral, não falam de seus problemas de saúde, porque constituiriam 

uma demonstração de fragilidade frente aos outros, denotando uma feminização da 

noção de cuidado à saúde. Esses padrões culturais têm fortalecido a dificuldade do 

sexo masculino em procurar os serviços de saúde e implementar medidas de 

promoção à saúde” (KEIJZER, 2003. p. 138) 

 

 

ANTECEDENTES CLÍNICOS 

 Existem inúmeros fatores de risco, que ao serem empregadas mudanças nos hábitos de 

vida, podem atenuar e até mesmo eliminar a presença de alguns sintomas e promover melhora 

na qualidade de vida do indivíduo. “Além desses, há uma série de outros fatores de risco 

(...)denominados fatores predisponentes como história familiar precoce de DAC, obesidade - 

principalmente a do tipo central -, sedentarismo, etnia e fatores psicossociais.” (SANTOS 

FILHO e MARTINEZ , 2002 p.212) 

 Assim para identificar a presença desses fatores de risco nos pacientes é necessário 

conhecê-lo. Uma forma simples e que pode revelar-se valiosa na prática clínica, constitui a 

construção do histórico de enfermagem na admissão deste na enfermaria, por permitir que o 

profissional se nutra de informações que possam subsidiar o cuidado. 

Alguns dos dados coletados, neste estudo foram agrupados e posteriormente formaram 

o tópico antecedentes clínicos, com a finalidade de apresentar alguns dados que geralmente 

são obtidos com a construção de um bom histórico de enfermagem e desse modo facilitar a 

apresentação desses. São eles: diagnóstico médico, doenças cardiovasculares, índice de massa 

corpórea (IMC), circunferência abdominal, internações anteriores.  
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São de grande relevância “os fatores que apresentam alta prevalência em muitas 

populações; os que têm impacto independente e significante no risco para doenças isquêmicas 

e acidente vascular cerebral; e os modificáveis ou passíveis de controle.” (EYKEN e 

MORAES 2009, p.111) 

A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são dois dos grandes fatores de 

risco para as doenças cardiovasculares, e constituem importante causa de morbimortalidade 

na população brasileira. 

 Assim em concordância com a literatura, constatou-se que os diagnósticos médicos 

mais prevalentes dos sujeitos do estudo foram: hipertensão arterial (54%) e diabetes mellitus 

(69%).  

Dentre os fatores de risco modificáveis, a hipertensão arterial é considerada o mais 

importante para as doenças isquêmicas e para o acidente vascular cerebral. Nos últimos anos, 

alguns autores têm chamado a atenção para a necessidade de rediscussão dos níveis 

pressóricos considerados ideais, pois parece haver uma relação linear entre o risco de morte 

por causa vascular e os valores da pressão arterial, mesmo dentre o espectro de valores 

considerados normais 

Dados epidemiológicos apontam que das doenças cardiovasculares que mais matam no 

Brasil estão o infarto do miocárdio, IC e acidente vascular cerebral. (BOCCHI 2007, p.3)  

 Das cardiopatias mais comumente encontradas além da hipertensão arterial, houve 

presença significativa de clientes com insuficiência cardíaca congestiva. Destes com IC, os 

motivos eram os mais variados, perpassando desde coarctação da aorta, infarto agudo do 

miocárdio até mesmo tratamento quimioterápico prévio. 

 O excesso de peso é fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e, embora suas manifestações clínicas se desenvolvam com o passar do 

tempo, sua presença já na infância é comprovadamente um fator agravante para o risco de 

morbimortalidade na vida adulta. 

Combinadas, a atividade física e a alimentação saudável constituem a mais efetiva 

estratégia para a manutenção do peso corporal saudável. Ser ativo no lazer e ter 

comportamentos saudáveis estão diretamente associados à escolaridade. Sobre esses 
aspectos, os dados analisados mostraram que a existência de locais para a prática de 

atividades esportivas próximos à residência associou-se inversamente com o IMC e 

com a inatividade física no lazer e, positivamente, com comportamento saudável 

entre jovens (BARRETO et al, 2000 p.24). 

 

 

 Estudos epidemiológicos
 
mostram que a “obesidade central estava associada com a 

hipertensão arterial, importante fator de risco das doenças cardiovasculares, (...) pode ter 

maior capacidade preditiva que a massa corporal total para o infarto do miocárdio e o 
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acidente vascular cerebral” (BARRETO et al, 2000 p.26). A literatura aponta que os limites 

aceitáveis para os homens é de até 102 cm de circunferência abdominal, enquanto que para as 

mulheres esse número cai para 88 cm. 

 No estudo foi identificado que nos indivíduos do sexo masculino a maior parcela 

(25%) estava com as medidas dentro dos limites aceitáveis. O inverso foi observado nas 

mulheres onde (75%) destas estavam acima do limite de 88 cm. 

 Ao se analisar a questão do índice de massa corporal (IMC) observou-se que a maior 

parte dos indivíduos estava com peso considerado normal (41,9%), entretanto, uma 

porcentagem muito próxima de indivíduos acima do peso também foi evidenciado nos 

sujeitos. 

 

     Figura 3: Distribuição do IMC dos sujeitos no SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 

 

 Assim, analisando-se a circunferência abdominal e o IMC evidenciou-se que mesmo 

sem o diagnóstico de obesidade, o aumento da circunferência abdominal já aponta risco para 

alterações metabólicas. 

A terceira principal causa de internação hospitalar pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Brasil, em dados de 2001, foram as doenças do aparelho circulatório. 
Dentre as causas de internações por cardiopatias em nosso país, em um 

levantamento efetuado no ano de 2003, as três primeiras são a insuficiência cardíaca, 

as emergências hipertensivas e angina instável, nessa ordem (BRASIL,2003). 
 

Sobre a internação, 27% dos sujeitos estavam na primeira internação. Dos que já 

tiveram outras internações (73%) os motivos mais prevalentes foram para realização de 

colecistectomia e cesarianas e, dentre os sintomas mais comuns destacaram-se os 

respiratórios, principalmente dispnéia.  
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A hipóxia e a hipercapnia estimulam os corpos carotídeos e os quimiorreceptores 

centrais que ativam de forma fásica o sistema reticular ascendente do tronco 

cerebral.(...) Estas alterações gasimétricas, desencadeiam uma hiperatividade 

simpática aguda máxima (...), podendo causar arritmias cardíacas (bradicardia-

taquicardia, bloqueios átrio-ventriculares, extrassístoles, assistolias, etc.), variações 

significativas do débito cardíaco, da pressão arterial sistêmica e pulmonar, da 

pressão de perfusão cerebral. ( MANCINI, ALOE e TAVARES 2000, p.85) 

 Assim pode-se perceber que na maioria das vezes esses pacientes apesar de possuírem 

cardiopatias como doenças de base, muitas delas de gravidade significativa, não são elas as 

maiores causadoras de internação. Entretanto podemos perceber que sintomas de outras 

doenças associados às cardiopatias, podem agravar seu estado de saúde e prolongar o tempo 

de internação hospitalar. 

 

PERFIL SOCIAL 

 

 Para melhor apuramento dos dados, neste estudo optou-se por agrupar alguns dados 

que refletem o estilo de vida dos indivíduos. São eles: estado civil, número de filhos, 

procedência, escolaridade, religião e município de origem. 

 Dos participantes da pesquisa, a sua maioria era casada (36,6%), (30%) tinham 2 

filhos;  (62%) eram adeptos da religião católica, (47%) tinham ensino fundamental 

incompleto e procedentes do acompanhamento ambulatorial.  

                          

Figura 4: Distribuição do número de filhos dos sujeitos no SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 

 

O Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) é considerado um hospital de nível 

terciário e quarternário, atendendo a chamada Zona Metropolitana II que engloba, os 

municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá, 
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com uma área de abrangência de mais de dois milhões de habitantes e, chegando inclusive a 

atender, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, a população desse município. 

Constatou-se que (53,3%) dos clientes do estudo moravam no município de São 

Gonçalo. Essa informação é relevante porque pode provocar discussão quanto ao padrão de 

encaminhamento e à alocação de recursos, pois esses clientes tendem a ser encaminhados ao 

HUAP, devido a deficiência de recursos do município de origem, em atender as 

especificidades de sua patologia. 

 

 Figura 5: Distribuição dos municípios de origem dos sujeitos no SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 

 

HÁBITOS DE VIDA 

Neste estudo, os Hábitos de Vida estão expostos como o uso ou não do tabaco e a 

realização de atividades físicas, a existência de lazer e prática de atividade sexual. 

Dos clientes abordados, 54% usam ou já fizeram uso de tabaco, onde sabe-se que o 

tabagismo é um fator de risco para doença coronária, tanto em homens quanto em mulheres.  

 
Nos homens que fumam pelo menos 20 cigarros por dia a incidência de infarto 

agudo do miocárdio aumenta 3 vezes em relação aos não-fumantes; nas mulheres 

esse risco é de 6 vezes em relação às não-fumantes. O mais importante é que esse 

risco é completamente reversível, independente do tempo de tabagismo e da 

quantidade de cigarros fumados. Como conseqüência da abolição do tabagismo 
observa-se aumento da sobrevida e diminuição na taxa de reinfarto.(CARVALHO e, 

SOUSA, 2001, p.299). 

  

A inatividade física, resultante do ritmo empregado pela vida moderna, pode ser 

apontado como um grande motivo para o crescimento de doenças coronarianas na sociedade 

atual, mesmo sendo sabidamente um modo simples e saudável de obter proteção e realizar 

tratamento de doenças cardiovasculares e outras doenças cardiovasculares. 
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Quanto à realização de atividade física, (73,3%) nunca realizam ou realizaram 

qualquer tipo de atividade. Os que o faziam, interromperam suas práticas devido a sintomas 

causados pela doença.  

O processo de compreensão e aceitação do adoecimento apresenta fases em que o 

indivíduo identifica-se como: "estou-doente", "sou-doente" e "sou-paciente". O 

"estou-doente" possui um sentindo abrangente da consciência de sentir-se mal, que 

se confirma no "sou-doente" que, por sua vez, caracteriza-se pela impossibilidade da 

produção/criação, o que torna o indivíduo "sujeito-da-doença". Em um momento 

seguinte, experimenta-se a consciência do "sou-paciente" que implica a busca de 

atendimento e a "entrega" aos cuidados médicos e familiares (GOMES & 
MENDONÇA, 2002 p.109) 

     

 

Figura 6: Distribuição da realização de atividades físicas dos sujeitos no SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 

 

Acerca da realização de atividades de lazer, (53,3%) dos sujeitos realizam alguma 

prática, que varia desde atividades esportivas, a dança e artesanato, dentre outros. 

 

Figura 7: Distribuição da realização de atividades de lazer pelos sujeitos no SI/HUAP de Julho a Setembro de 

2011 
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Segundo Guedes (2001, p.251), “além de adotar uma dieta com baixo consumo de 

gorduras, a prática regular de atividades físicas está também associada à menor 

predisposição aos fatores de risco para doenças cardiovasculares em adultos.”  

Já as práticas de lazer podem estar intimamente associadas não só a melhora nos 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, mas também aos sintomas de depressão e 

outros problemas comum na sociedade industrializada, por promover atenuação desses, 

socialização do indivíduo, aumento da liberação de endorfinas que provoca sensação de 

prazer, auto-estima e bem-estar. 

É consenso no meio acadêmico que a grande parte dos fármacos utilizados no 

tratamento das doenças cardiovasculares podem provocar disfunção sexual, podendo haver: 

“disfunção erétil; redução da libido; retardo ou até supressão do orgasmo; redução da 

lubrificação vaginal; priapismo; ejaculação precoce, tardia ou retrógrada; ginecomastia e 

alterações menstruais.” (ABREU,L.M.2000, p.36). 

Sobre a atividade sexual dos sujeitos, (30%) tinha vida ativa, (30%) eventual e 

(40%) Inexistente.  

Após um diagnóstico ou procedimento cardíaco, acredita-se que aproximadamente 

25% dos pacientes retomem à atividade sexual normal, com a mesma freqüência e 

intensidade anteriormente presentes.Já metade desses pacientes reassumem à vida 

sexual com redução de freqüência e/ou intensidade e os outros 25% não retornam à 

prática sexual.(STEIN e HOHMANN, 2006, p.62). 

 

A existência da disfunção erétil concomitante com uma cardiopatia, provoca uma 

alteração e um comprometimento do bem estar e sua qualidade de vida de seu portador, 

muitas vezes resultantes da educação em saúde deficiente que torna difícil para este o manejo 

de sentimentos de dúvida, medos e estigmas relacionados a disfunção. 

 

Figura 8: Distribuição da realização de atividade sexual pelos sujeitos no SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 
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PERCEPÇÃO DO ESTRESSE  

 

Ao serem indagados acerca da frequência de exposição a situações geradoras de 

estresse e como se definiam frente as situações do dia a dia, (60%) declararam estar às vezes 

em situações de estresse sendo a principal causadora os conflitos familiares, onde os mesmos 

relataram que se definiam como agitados frente a essas situações. 

 

Figura 9: Distribuição da freqüência de enfrentamento de situações de estresse enfrentados pelos sujeitos no 

SI/HUAP de Julho a Setembro de 2011 

  

A relação entre fatores psicológicos como estresse relacionados a situação econômica, 

conflitos familiares, deslocamento trabalho/moradia, dentre outros  e fatores de risco 

aumentados para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares tem sido amplamente 

evidenciado em inúmeros estudos onde Heslop  et al (2002) exploraram a associação entre 

satisfação no trabalho e doenças cardiovasculares e sugerem que insuficiência de sono esta 

associada a um aumento de risco de mortalidade.  

Por outro lado Vögele (2002, p.88) concluiu que “a combinação de fatores de risco, 

incluindo os psicológicos, contribuem para o melhor entendimento da morbidade e 

mortalidade cardiovascular.” 

 

MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS 

 O controle das DCNTs, dentre as quais as cardiopatias, têm como formas de 

tratamento medicamentos e medidas não farmacológicas relacionadas a mudança de hábitos 

alimentares e atividade física. Entretanto, quando se fala dos medicamentos cabe destacar que 

são usados visando melhorar a resposta do organismo, embora sejam causas também de 
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diversos efeitos colaterais nos clientes, principalmente no que se refere a forma e dose de 

administração. 

Sobre os medicamentos mais utilizados pelos sujeitos do estudo foram considerados 

tanto aqueles referentes a internação quanto aos de uso domiciliar, os quais os mais citados 

foram: Losartan Potassico, Ácido Acetilsalicílico, Sinvastatina, Captopril, Enoxaparina 

Sódica, Furosemida, Glibenclamida, Cloridrato de Tramadol, Hidroclorotiazida, Metformina, 

Omeprazol, Clonazepam. 

Com o aumento significativo das DCNTs em nossos clientes, os profissionais de saúde 

têm um novo desafio pela frente, o de aprender a cuidar desse novo perfil de clientela, que há 

alguns anos era bastante característica dos países desenvolvidos e atualmente sofre um 

crescimento expressivo no nosso sistema de saúde. Assim 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. Nesse âmbito Malta e 

Merhy (2010, p.594) vêm ressaltar que “a assistência à saúde é centrada no ato prescritivo que 

produz o procedimento, não sendo consideradas as determinações do processo saúde-doença 

centradas nos determinantes sociais ambientais e relacionadas às subjetivações, 

singularizantes, valorizando apenas as dimensões biológicas.” 

 Essa forma de atuação além de não conseguir atender de forma integral esse indíviduo 

e é composto de práticas que impõem uso de tecnologias como realização de exames 

diagnósticos cada vez mais sofisticados, uso galopante de medicamentos como se seu uso 

isolado tivesse a capacidade de restabelecer a saúde desse cliente. 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 a 

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. 

Torna-se necessário ainda repensar o processo saúde-doença, quanto aos seus 

determinantes e condicionantes, e a intervenção em toda a cadeia de produção de 

saúde, desde a promoção, prevenção, vigilância, assistência e reabilitação. Neste 

sentido, a linha do cuidado passa a ser desenhada também no campo da gestão, 

articulando intervenção nos determinantes sociais, em medidas de regulação e 

legislação, equacionando-se tecnologias, instrumentos, dentre outros, capazes de 

impactarem o processo saúde-doença, porém partindo do lugar do singular no ato do 

cuidado, que só o trabalho vivo pode dar conta. (MALTA E MERHY 2010, p.594) 
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Ao fim desse capítulo, podemos constatar com os dados obtidos, que o perfil dos 

clientes adultos e idosos hospitalizados com cardiopatias no cenário estudado foi de maioria 

do sexo feminino, onde estas se encontravam com alguns dos fatores de risco modificáveis 

presentes de maneira significativa tais como o IMC e circunferência abdominal fora dos 

limites aceitáveis, grande uso de drogas como o tabaco, exposição ao estresse com freqüência 

expressiva e presença diminuída dos fatores de proteção como realização de atividades de 

lazer, atividade física.  

PERFIL DE CLIENTES ADULTOS E IDOSOS HOSPITALIZADOS COM 

CARDIOPATIAS: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM. 

 

Considerando o perfil apresentado pelos clientes abordados podemos perceber que o 

cuidado de enfermagem é algo mais amplo do que podemos enxergar em nossa rotina.  

Permeia a realização de uma abordagem integral a esses clientes que apesar de terem 

características em comum com outros que já passaram pela enfermaria ou que estão 

internados próximos a eles, este é um ser único, que possui características individuais e que 

precisa ter suas necessidades avaliadas e atendidas.  

Assim, é necessário entender que esse cliente não é uma patologia ou um órgão, mas 

um ser que necessita de uma abordagem integral pelo profissional de enfermagem que deve 

olhar além e contemplar o todo na implementação de seus cuidados. 

Cuidar é usar da própria humanidade para assistir a do outro - como ser único, 

composto de corpo, de mente, vontade e emoção, com um coração consciente, que 

com seu espírito intui e comunga. Falamos, portanto, de seres pensantes, dotados de 

dignidade, a ser cuidados em sua totalidade. A recíproca é verdadeira, quando o 

outro em sua humanidade cuida da minha. Logo, o cuidado está apoiado numa 

relação inter-humana (CORBANI,BRETAS e MATHEUS 2009, p.350). 
 

Assim a pessoa que possui alguma DCNT padece de um processo crônico, que uma 

vez instalado, permanece por toda vida e está relacionado a história familiar, ao estilo de vida, 

alimentação, realização ou não de praticas saudáveis, dentre outros. Por uma infinitude de 

motivos em algum momento desse processo, esse indivíduo pode sofrer uma 

descompensação, ou seja, um evento agudo de natureza diversa que pode resultar na 

hospitalização, na tentativa de restabelecer o equilíbrio e a recuperação da saúde. 

A partir do momento que esse quadro se estabelece e esse cliente é hospitalizado, um 

grande desafio constitui a realização dos cuidados por parte da equipe de enfermagem, haja 

vista que para a elaboração de um plano de cuidados eficaz é necessário conhecer esse 

indivíduo para identificar suas alterações reais e potenciais. Disso emerge a importância de 

conhecer o perfil dos clientes hospitalizados pois, ao conhecer este o profissional se nutre de 
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informações que permitem distinguir e nortear as ações de enfermagem e identificar o que ele 

necessita fazer, auxiliar, orientar, supervisionar e até mesmo ensinar. 

Entretanto por vezes acontece um descompasso entre a teoria e a prática nos setores de 

saúde. 

A política de saúde deveria ser compreendida e assumida pelas instituições e, 

principalmente, pelos profissionais da saúde, pois cabe a eles uma boa parte da 

responsabilidade nesta implementação. É importante destacar que um número 

significativo de enfermeiros vem assumindo a função gerencial (...) assim sendo, 

esse profissional de saúde desenvolve ações técnicas e políticas, modificando seu 

processo de trabalho para o atendimento das necessidades geradas na saúde . 

(PEREIRA e CIOSAK 2006, p.666) 

 

Já a hospitalização por si só promove a esse cliente uma situação de dependência em 

graus variados, ao passo que oferece riscos, pois este está constantemente exposto e sujeito a 

microorganismos, iatrogenias, dentre outros; mas também é repleta de benefícios já que 

promove uma constante avaliação da sua situação de saúde por meio da realização de exames, 

monitorização do quadro clinico, controle medicamentoso além de ser uma grande 

oportunidade de aprendizado para esse indivíduo, pois o objetivo desse processo é controlar 

esse quadro agudo e ensiná-lo a cuidar de si para que no momento da alta hospitalar ele seja 

capaz de realizar plenamente seu autocuidado, visando a recuperação da autonomia, 

manutenção da independência e da sua capacidade funcional.  

O ensino científico sofreu evoluções desde a época de Florence Nightingale onde na 

época o foco era o cuidado com as alterações no ambiente, perpassando mais adiante a ênfase 

na importância do conhecimento técnico, com objetivo da recuperação dos acometimentos 

biológicos muito empregados no modelo biomédico, até os dias de hoje onde apesar de ter 

esse modelo ainda muito presente, as necessidades dos clientes tem ido além da esfera 

biológica, envolvendo o psicológico, social e as demais dimensões existenciais do ser 

humano. 

Assim é importante no processo de ensino, demonstrar para os futuros profissionais a 

cuidar desses clientes de forma integral promovendo desde a admissão a prática do 

autocuidado. Para OREM (1980, p.21), “o autocuidado é a prática de atividades que o 

indivíduo inicia e executa em seu próprio benefício, na manutenção da vida, da saúde e do 

bem-estar.”  

Orem acredita que “os indivíduos podem se desenvolver, pois o autocuidado é 

aprendido, não instintivo. Ademais, segundo a autora reforça, o funcionamento humano inclui 

aspectos físicos, psicológicos, interpessoais e sociais” (FOSTER e BENNETT 2000, p.95) 
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Assim nos clientes com DCNTs, em especial os com cardiopatias, é notório que 

mudanças devem ser feitas no seu estilo de vida afetando assim sua qualidade de vida. Além 

disso, “os antecedentes e desencadeantes da doença, a interação, a avaliação e a resposta do 

indivíduo em relação às ameaças ao seu bem-estar podem moderar o impacto, frear, ou 

acelerar o desenvolvimento de um processo mórbido.” (RAVAGNANI, DOMINGOS e 

MIYAZAKI 2007, p.177) 

Porém também é observado que esses também podem aprender a conviver com as 

mudanças oriundas da doença. É necessário primeiramente aprender e entender sua patologia, 

suas origens, e as modificações que realizam no organismo, para em seguida identificar como 

articular esse novo estado com as adequações que terão que ser feitas nas atividades diárias 

para que esse indivíduo recupere sua qualidade de vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As DCNTs 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 de maior incidência de morbidade e mortalidade.  

 O estudo levantou o perfil dos clientes adultos e idosos com cardiopatias nas unidades 

de clínica médica do HUAP, sendo este constituído de pessoas em grande parte do sexo 

feminino, na faixa etária compreendida entre 51 e 60 anos, apresentando a hipertensão arterial 

sistêmica como principal cardiopatia de base, vivenciando múltiplas internações e 

apresentando inúmeros fatores de risco modificáveis e poucos fatores de proteção. 

 Esses clientes possuem especificidades e peculiaridades, apesar de apresentar no 

desenrolar da sua patologia, sintomas comuns a outros pacientes, e que precisam ser atendidas 

de forma integral, levando-se em conta todas as suas esferas de necessidades. 

 Assim, conhecer o perfil dos clientes adultos e idosos hospitalizados com cardiopatias 

tem sua importância evidenciada no fato que a partir do momento em que se conhece o 

indivíduo que necessita dos cuidados a serem empregados, é possível entender as 

especificidades envolvidas nesse processo, o que torna possível sua realização de maneira 

eficaz.  

Disso também emerge a importância de conhecer os fatores de risco envolvidos no 

desenvolvimento e agravamento dessas cardiopatias, de modo que ao se identificar sua 

presença ou risco no indivíduo, pode-se aproveitar esse momento de hospitalização para 

torná-lo fonte de aprendizado, aumentando o conhecimento deste sobre sua patologia 

ressaltando as formas de prevenção e manejo de seus agravos, buscando juntos soluções para 

os problemas de enfermagem encontrados, para que o mesmo possa ser capaz de realizar de 

forma eficaz seu autocuidado, após a alta hospitalar. 
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 Foram limitações deste estudo o número de sujeitos, que por serem hospitalizados por 

situações agudas, algumas vezes nem mesmo relacionadas a patologia de base mas que era 

agravada pela mesma, permaneciam internados durante um período de tempo prolongado, 

tornando a rotatividade nas enfermarias selecionadas como cenário do estudo pequena. Outra 

limitação foi a rotina da própria instituição, que tornava difícil o acesso aos prontuários e aos 

pacientes, pelo número de pessoas que os abordavam ser grande, prolongando assim a coleta 

de informações. 

 Assim é importante ressaltar a importância do estudo em apresentar o perfil dos 

clientes adultos e idosos com cardiopatias, pois proporciona para os profissionais, o 

conhecimento dessa clientela e a possibilidade da implementação de cuidados mais 

condizentes com as demandas e necessidades dos clientes, a atenção a vulnerabilidade desses 

aos fatores de risco e a atuação buscando a prevenção de seus acontecimentos e contenção de 

agravos.  

Recomenda-se que a levando-se em consideração a ação educativa, como uma prática 

da enfermagem, esta deve ser exercida de forma contínua junto aos clientes, atuando na 

identificação dos fatores de risco existentes e potenciais, para diminuir a ocorrência de co-

morbidades e de novas internações condições essas que expõem esse indivíduo a riscos e 

abalam sua qualidade de vida. 

É recomendado ainda que essa ação educativa deve ser estendida a equipe de modo a 

melhorar a qualidade da assistência, e aos futuros enfermeiros que estão sendo formados para 

que esses aprendam o mais precocemente a importância dessa prática, tão importante para 

alcançar o restabelecimento da saúde desse indivíduo. 
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APÊNDICE A   

              HISTÓRICO DE ENFERMAGEM EM ADULTO                

 
I – IDENTIFICAÇÃO  

NOME:____________________________________________________________ 

PRONTUÁRIO________ 

IDADE:______   SEXO F( ) M( )   RAÇA B( ) N( ) A( )     ADMISSÃO__/__/__  

UI__________  LEITO_______ 

ESTADO CIVIL _________________ NÚMERO DE FILHOS:_______  

NACIONALIDADE:_______________ 

NATURALIDADE:_______________ PROCEDENCIA:_________________ 

INFORMANTE:______________ 

ESCOLARIDADE:_______________ 

OCUPAÇÃO:__________________________RELIGIÃO:____________ 

ENDEREÇO________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

TEL:__________________________ BAIRRO:______________________ 

MUNICÍPIO:________________ 

ESTADO________ 

 

II - MOTIVO DA INTERNAÇÃO 

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

III- EXAME FÍSICO 

NÍVEL DE CONSCIËNCIA: 

ACORDADO ( ) SONOLENTO( ) TORPOROSO( ) 

COMA VIGIL( )  

            PROFUNDO( ) 

 

ORIENTADO QUANTO: 

AO TEMPO: S( ) N( ) 

AO ESPAÇO: S( )N( ) 

A SUA PESSOA: S( ) N( ) 

SINAIS 

VITAIS  

 

TEMPERATU

RA 

 

PULSO 

 

RESPIRAÇÃO 

 

PRESSÃO 

 

PESO  

 

ALTUR

A 

 

IMC 

 

CIRCUNFERÊN

CIA 

ABDOMINAL 

CABEÇA 

 

 

_________________________________________________________________________________
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____ 

 

PESCOÇO 

 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

TÓRAX 

 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

ABDOMEM 

 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

MMSS  

_________________________________________________________________________________

____ 

 

MMII 

 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

GÊNITO 

URINÁRIO 

 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

PELE E 

MUCOSAS 

 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

MÚSCULOS 

 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

REDE 

VENOSA 

 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

OBSERVAR:  VISÃO: BOA( )  DIMINUÍDA D( )E ( )  AUSENTE ( ) D( )E ( ) 

 AUDIÇÃO: BOA( )  DIMINUÍDA D( )E ( )  AUSENTE ( ) D( )E ( ) 

PRÓTESE E 

ÓRTESE 

NÃO ( ) SIM ( ) TIPO:________________________________ 

REGIÃO:___________________________ 
ELIMINAÇÕES: INTESTINAL:_____________________________________________________________________

____ 

URINÁRIA:______________________________________________________________________

_____ 

OUTRAS:________________________________________________________________________

____ 
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CICLO 

MENSTRUAL 
MENARCA:____________ ÚLTIMA MENSTRUAÇÃO:__________ 

OBS:__________________________ 

 

IV - HÁBITOS DE VIDA PESSOAL 

ALIMENTA

ÇÃO E 

HIDRATAÇ

ÃO 

 

 

SONO E 

REPOUSO 

 

 

LAZER  

 

NÃO ( ) SIM ( ) QUAL: 

______________________________________________________________

__________________ 

USO DE 

DROGAS  

 

ÁLCOOL ( ) FUMO ( )OBS: 

______________________________________________________________

___________________ 

 

CONDIÇÕE

S 

HIGIËNICA

S:  

 

SATISFATÓRIA ( ) INSATISFATÓRIA( ) 

CONDIÇÕE

S DE 

HABITAÇÃ

O 

 

RESIDENCIA ( )PRÓPRIA ( )ALUGADA COM QUEM RESIDE 

 

 

ATIVIDADE 

SEXUAL  

ATIVA ( ) EVENTUAL ( ) INEXISTENTE ( ) 

______________________________________________________________

__________________ 

ATIVIDADE 

FÍSICA: 

QUAL?________________________________________________________

__________________ 

FREQUENCIA ( ) SEMPRE ( ) AS VEZES ( ) NUNCA 

 

MEIO DE 

LOCOMOÇ

ÃO: 

 

( ) ÔNIBUS ( ) TREM ( ) METRÔ ( ) BARCA ( ) TÁXI ( ) CARRO ( ) 

BICICLETA 

 

V - IMUNIZAÇÃO 

SIM ( ) QUAIS ( )____ 

  

NÃO ( ) NÃO SABE INFORMAR ( ) 

 

VI- HISTÓRIA DE SAÚDE PREGRESSA 
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INTERNAÇÕES ANTERIORES: SIM ( ) NÃO ( ) 

MOTIVO:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________ 

DOENÇAS ANTERIORES SIM ( ) NÃO ( ) 

QUAIS:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________ 

POSSUI ALGUMA DOENÇA CARDIOVASCULAR: ( ) ICC ( )HAS ( 

)CARDIOMEGALIA ( ) VALVOPATIA ( ) DAC 

OUTRAS:___________________________________________________________________

______________________ 

HIPERSENSIBILIDADE SIM ( ) NÃO ( ) 

QUAIS:____________________________________________________________ 

TIPO SANGUÍNEO:___________ FATOR RH:__________ 

MEDICAMENTOS FREQUËNCIA E 

QUANTIDADE:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________ 

OUTRAS 

OBS:_______________________________________________________________________

______________ 

COM QUAL FREQUËNCIA VOCË SE ENCONTRA EM SITUAÇÕES DE ESTRESSE? 

( ) SEMPRE ( ) AS VEZES ( ) NUNCA 

 

QUAIS SITUAÇÕES GERADORAS DE ESTRESSE VOCE VOCË ESTÁ EXPOSTO? 

( ) CONFLITOS FAMILIARES ( ) PROBLEMAS NO TRABALHO ( ) SOBRECARGA DE 

ATIVIDADES 

( ) DOENÇAS ( )PROBLEMAS ECONÖMICOS ( ) DESLOCAMENTO 

TRABALHO/RESIDËNCIA (MEIO DE TRANSPORTE, DISTÄNCIA, TRÄNSITO, 

TEMPO DE DESLOCAMENTO) 

COMO VOCË SE DEFINE FRENTE AS SITUAÇÕES DO DIA A DIA? 

( ) TRANQUILO ( ) ANSIOSO ( ) TENSO ( ) AGITADO ( ) REATIVO ( ) AGRESSIVO ( ) 

INDIFERENTE 

 

VII - HISTÓRIA OBSTÉTRICA 

GESTA:___________ PARA:____________ ABORTO:____________ DUM:_________ 

DPP:___________ 

OBS:____________________________________________________________________

____________ 

 

VIII - PERCEPÇÕES, SENTIMENTOS E EXPECTATIVAS DO CLIENTE EM RELAÇÃO 

À SUA INTERNAÇÃO 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________ 
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IX - IMPRESSÕES DO ENFERMEIRO: 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS REALIZADOS: 

 

 

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

EXAMES LABORATORIAIS: 

 

 

 

 

PRIMEIRA EVOLUÇÃO MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Dados de identificação  
Título do Projeto: Perfil de clientes adultos e idosos hospitalizados com cardiopatias: 
implicações para o cuidado de enfermagem 

 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo 

Orientanda: Gabriela Cristina Oliveira de Miranda 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense Telefones para contato: (21) 2714-3069 - (21) 2629-9477 -(21) 
9807-7109 
 
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 “Perfil de 
clientes adultos e idosos hospitalizados com cardiopatias:implicações para o cuidado de 
enfermagem” desenvolvido sob a responsabilidade do pesquisador Fátima Helena do Espírito 
Santo e sua orientanda Gabriela Cristina Oliveira de Miranda. Esta pesquisa tem como 
objetivos: Conhecer o perfil dos clientes hospitalizados com cardiopatias, descrever os fatores 
de risco apresentados pelos clientes hospitalizados com cardiopatias, identificar as 
necessidades desses clientes e discutir as implicações do perfil desses clientes para o cuidado 
de enfermagem.  

Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) estará contribuindo para a ampliação dos 
conhecimentos em relação a 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 a 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 
 



APÊNCICE C -  TABELA DOS MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS 

 

MEDICAMENTOS – Antihipertensivos 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

Losartan Potassico Tratamento da 

hipertensão, sendo 

que seu uso vem sendo 
sugerido 

promissoriamente 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. 

1. Monitorar PA regularmente; 

2. Recomendar o paciente que mude de 

posição lentamente, para minimizar a 
hipotensão postural; 

 

 

MEDICAMENTOS - Antiagregante Plaquetário e Anticoagulante 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

Ácido 

Acetilsalicílico 

Tratamento profilático 

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.  

 Diminui a incidência de IM 

em pacientes portadores de 

angina estável crônica e 

quando aplicado no início de 

seu tratamento, reduz a 

mortalidade em pacientes 

portadores de angina instável. 

1. Empregar medidas de prevenção 

de sangramento e observar sua 

ocorrência. 

2. Instruir ao paciente para não 

fazer uso de outra medicação sem 

informar a equipe de saúde. 

Enoxaparina 

Sódica 

Tratamento e Profilaxia 

da trombose venosa 

profunda após 

Especificamente ativa contra o fator Xa e 

a trombina, o que impede a finalização 

da cascata de coagulação. 

Não evidenciado   
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artroplastia de joelho do 

tromboembolismo 

pulmonar. 

 

MEDICAMENTOS – Antidislipidemicos 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

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; 

 

MEDICAMENTOS -  Inibidor da enzima conversora da angiotensina I 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

Captopril Hipertensão. Inibe a conversão de angiotensina I 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. 

ICC, taquicardia, hipotensão, 

angina pectoris, pericardite. 

1 Mudar lentamente de posição para 

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 
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estado de alerta, até que a resposta a 

medicação seja conhecida. 

 

MEDICAMENTOS – Diuréticos 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

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  

Hidroclorotiazida 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  

 

MEDICAMENTOS – Hipoglicemiantes 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

Metformina Controle de glicemia 

em pacientes diabéticos 

Acredita-se que seu uso aumente a 

utilização da glicose e a produção de 

Não evidenciado 1. Informar ao paciente os efeitos 

colaterais mais freqüente relacionados ao 
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não 

insulinodependentes, ou 

seja, a Diabetes 

Mellitus do tipo 2. 

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. 

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 hipoglicemicos; boa higiene 

pessoal para evitar infecções; uso de 

sapatos confortáveis para não machucar 

os pés. 

Glibenclamida  Controle de glicemia 

em pacientes diabéticos 
não 

insulinodependentes, 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 canais causando a 

despolarização, a entrada de Ca+ e 

conseqüentemente secreção de insulina. 

Não evidenciado 1. Informar as reações adversas mais 

comuns, como: aumento de peso 
incomum, edema nos tornozelos, 

sonolência, dispnéia, 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 

hiperglicemia (sede severa, boca seca, 

pele seca e diurese freqüente) e de 

hipoglicemia (fome intensa, sudorese, 

tremor, agitação, irritabilidade, cefaléia, 

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. 

 

MEDICAMENTOS – Antiácidos 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS CUIDADOS MAIS COMUNS 
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CARDIOVASCULARES 

Omeprazol Profilaticamente para 

evitar a formação de 
úlceras e, 

conseqüentemente, 

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. 

1. Observar se há evidência clínica 

ocorrência de interferência no 
metabolismo de outras drogas 

metabolizadas por via hepática. 

 

MEDICAMENTOS – Analgésicos 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

Cloridrato de 

Tramadol 

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 freqüente 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; 

MEDICAMENTOS - Ansiolíticos 

NOME INDICAÇÃO MECANISMO DE AÇÃO EFEITOS 

CARDIOVASCULARES 

CUIDADOS MAIS COMUNS 

Clonazepam Tratamento de 

transtornos de 

ansiedade sendo 
eficazes na ansiedade 

grave com 

hiperatividade 

 Não é plenamente esclarecido, porém 

sabe-se que facilita e potencializa o 

efeito inibitório mediado pelo ácido 

gama-aminobutírico (GABA), ao se fixar 

em sítios específicos do sistema nervoso 

central (receptor GABA-

 Hipotensão, hipotermia e 

bradicardia; 

1. Esclarecer ao paciente os principais 

efeitos adversos que a droga pode 

provocar e como proceder em sua 
ocorrência. 

 

2. Atentar para a ocorrência de 
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autônoma intensa 

(transtorno do pânico). 

benzodiazepínico) com uma afinidade 

que está estreitamente relacionada com a 

potência neurodepressora. 

hipotensão e bradicardia que são 

possíveis de controle através de 

medidas posturais entretanto podem 

requerer uso de terapia medicamentosa. 
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