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RESUMO 

 

 

Objetivos: identificar as demandas de cuidados de pacientes homens cardiopatas 

internados na enfermaria de clínica médica de um hospital universitário para a alta 

hospitalar; correlacionar as demandas de cuidados de pacientes homens cardiopatas 

internados na enfermaria de clínica médica para a alta hospitalar com as evidências 

científicas sobre cuidados de enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas; 

elaborar um guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas 

internados em enfermaria de clínica médica baseado na correlação entre as demandas de 

cuidados desses pacientes e as evidências científicas identificadas na literatura. Método: 

Estudo de Caso realizado no período de março a setembro de 2017 nas seguintes etapas: 

identificação das demandas de cuidados de pacientes homens cardiopatas internados em 

enfermaria de clinica médica para a alta hospitalar por meio de entrevista estruturada; 

levantamento das evidências científicas na literatura sobre cuidados de enfermagem para 

alta hospitalar de homens cardiopatas por meio de revisão integrativa da literatura e 

elaboração de um guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica. Resultados: como principais 

resultados da identificação das demandas de cuidados foram constatados homens na faixa 

etária entre 50 a 59 anos, com ensino médio completo, trabalham com serviços gerais e são 

autônomos, com renda familiar de um a três salários mínimos, sendo a insuficiência 

cardíaca o principal motivo de internação e a hipertensão arterial como diagnóstico 

secundário, procedentes do serviço de emergência, que foram internados anteriormente nos 

últimos três meses, que não fazem acompanhamento de saúde, se automedicam, são 

sedentários, apresentam sobrepeso, possuem hábitos de comer fast food, possuem insônia e 

com predomínio da polifarmácia na prescrição. Na revisão integrativa, fatores como idade, 

excesso de peso, sedentarismo, nível elevado de estresse, baixa renda, baixa escolaridade, 

baixa procura pelos serviços de saúde, aposentados, pensionistas ou desempregados, não 

reconhecimento dos sintomas, negação dos sintomas, medo do diagnóstico, ansiedade e 

depressão foram identificados como principais fatores causais e de agravamento da doença 

cardíaca nos homens; a questão de gênero e o contexto em que o homem está inserido 

como importante denominador na procura por serviços de saúde na vigência de sintomas; e 

as mudanças comportamentais e sentimentos de incerteza como principais limitações da 



 

 

doença cardíaca. Ao correlacionar as duas etapas emergiram como demandas para a alta 

hospitalar de homens cardiopatas: conhecimento da doença, mudanças comportamentais, 

adesão ao tratamento, cuidados direcionados em cardiologia (controle da pressão arterial, 

controle da coagulação sanguínea, cuidados com ferida operatória e dispositivos 

implantados) e serviços de suporte em saúde. Conclusão: O guia assistencial de 

enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas internados em enfermaria de 

clínica médica reúne as demandas identificadas para a alta fornecendo subsídios para 

educação em saúde visando incentivar que o homem possa apoderar-se da sua vida e 

buscar vivê-la com qualidade, a partir do enfrentamento de dificuldades e adoção de 

mudanças de estilo de vida para o controle da doença, garantindo a continuidade dos 

cuidados e a diminuição de complicações após a alta. 

 

Descritores: Saúde do Homem; Doenças Cardiovasculares; Alta do Paciente; Cuidados de 

Enfermagem; Hospitalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

NURSING ATTENTION FOCUSED ON CARDIAC MEN: 

propose of an assistencial guide for hospital discharge 

 

Objectives: identify the needs of cardiac men patients admitted to infirmary in a university 

hospital for the discharge; correlate the needs of cardiac men patients admitted to infirmary 

in a university hospital for the discharge with scientific evidences about nursing care 

regarding the hospital discharge of cardiac men patients; elaborate an assistencial guide for 

the discharge of cardiac men admitted to infirmary based on the correlation between the 

needs of such patients and the scientific evidences found in the specialized literature.   

Method: study of a case carried out in the period of March and September 2017 in the 

following stages: identify the needs of cardiac men patients admitted to infirmary in a 

university hospital for the discharge through interview; raising of scientific evidences in 

literature about nursing care regarding the hospital discharge of cardiac men patients 

through integrative review of literature and the development of an assistencial guide for the 

discharge of cardiac men patients admitted to infirmary at clinics. Results: as the most 

important results concerning the identification of the demand of care, it was found men 

between the ages of 50 and 59, with complete secondary school, usually performing work 

similar to janitors, with family monthly income between one or three minimum wages, 

being the heart failure the leading cause for being admitted at hospitals and the high blood 

pressure as the secondary diagnosis, proceeding from emergency services, hospitalized in 

the past three months, that do not have any doctor’s follow-up, that make use of self-

medication, that are sedentary, may be overweight, eat fast food, suffer from insomnia and 

with the preponderance of polypharmacy in their prescriptions. For the integrative review, 

factors such as age, overweight, sedentarism, high levels of stress, low income, low school 

studies, low searching of the health services, retired or unemployed, the not recognition of 

the symptoms, the denial of the symptoms, the fear of the symptoms, the fear of the 

diagnosis, anxiety and depression were identified as the main causes as well as the 

worsening of the heart failure among men; the matter regarding the genre and the context 

that the men are in as important denominator in the search for health services when having 

the symptoms; the changes of behavior and feelings of hesitance are the main limitations of 



 

 

heart diseases. Correlating the two stages, the following emerged as demands for the 

hospital discharge: knowledge about the disease, change of behavior and attitudes, comply 

with the treatment, directed care to cardiology (blood pressure control, blood coagulation, 

post-surgery care of lesions and implanted devices) and services in health support. 

Conclusion: The assistencial guide for nursing for the hospital discharge of cardiac men 

patients admitted to infirmary of hospitals brings together the identified demands for the 

discharge, offering support for health education, aiming at motivating men to take control 

over their own lives and live it with quality, from the moment of the confrontation of 

difficulties and the adoption of measures to change the lifestyle for the control of the 

disease, assuring the continuity of care and diminishing the complications after being 

discharged.       

 

Descriptors: Men’s Health; Cardiovascular Diseases; Patient Discharge; Nursing Care; 

Hospitalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Motivação para o Tema 

 

 

O interesse pelo estudo surgiu a partir da minha experiência profissional na unidade 

de clínica médica masculina. Após trabalhar, aproximadamente, cinco anos em unidade de 

terapia intensiva cardiológica, podendo observar a criticidade dos pacientes e seus 

desfechos, percebi que esse nível de complexidade não está presente somente neste setor.  

 As unidades de internação, ou enfermarias, têm admitido pacientes com sua 

patologia em estado avançado requerendo uma demanda de cuidados cada vez mais 

especializada e atualizada. Neste contexto, os homens se destacam. 

 Na instituição em que trabalho é notório o quanto a enfermaria masculina é mais 

complexa que a enfermaria feminina. Isso é percebido tanto no quadro clínico dos 

pacientes internados, quanto na fala das experiências dos profissionais que trabalham 

nesses setores. Também pude observar essa diferença quando realizei plantões extras na 

enfermaria feminina. 

 Os homens, por toda a história cultural e de gênero que estão expostos, tendem a 

deixar em segundo plano as ações de prevenção e promoção da saúde, procurando os 

serviços quando sua situação está mais avançada e, dentre as patologias que mais afetam a 

população masculina, as doenças cardiovasculares se sobressaem. 

 Diante todo esse cenário, a minha inquietação foi então de descobrir o que eu, 

enquanto enfermeira assistencial poderia fazer para que esses homens com doenças 

cardiovasculares, por mim assistidos, pudessem se conscientizar sobre a necessidade de 

cuidarem de sua saúde de maneira a incentivar o autocuidado e a prevenção de novos 

agravos e de readmissões hospitalares. 

 Notei que a alta hospitalar era o momento em que diversas informações eram 

fornecidas a estes, mas que nem sempre elas eram assimiladas, visto que a ansiedade e até 

mesmo a falta de conhecimento sobre sua patologia, eram fatores que atrapalhavam o 

esclarecimento de dúvidas que viessem a surgir. 

 Assim, a necessidade de melhorar a comunicação para a alta hospitalar através da 

promoção do conhecimento de sua patologia e os cuidados necessários para a continuidade 
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do tratamento em domicílio é uma tarefa que deve ser trabalhada antes do dia da alta e o 

enfermeiro é um grande aliado nessa missão através de seu papel de educador em saúde.  

 

O Tema e sua Contextualização 

  

Atualmente, em nossa sociedade, observamos um maior interesse nas questões 

relativas à saúde do homem e seu acesso aos serviços de saúde. Em relação a publicações 

sobre o assunto, a primeira encontrada data do ano de 2002, oscilando de uma a seis 

publicações por ano, atingindo onze em 2011
1
. 

Assunto recente entre os pesquisadores, porém com grande impacto no perfil de 

saúde da população no decorrer da história. Os dados de mortalidade comprovam este fato 

no qual se observa uma maior mortalidade masculina em relação não somente aos números 

absolutos e respectivos coeficientes, mas também quanto à causas
2
. 

 Entender os motivos que levam as altas taxas de mortalidade no sexo masculino 

torna-se importante para embasar as ações de cuidado em saúde a essa população. Maior 

vulnerabilidade da população masculina às doenças, maior exposição à violência e aos 

riscos ambientais são alguns exemplos. 

Outro fator que se faz necessário à compreensão da alta taxa de mortalidade no 

homem é a diferença entre sexo e gênero, sendo sexo relacionado com as características 

biológicas inerentes ao feminino e masculino
2 

e gênero aos atributos sociais e culturais que 

justificam as relações de poder designados aos homens e mulheres
3
. 

 Grande parte dessa elevada taxa de mortalidade está associada à questão do gênero, 

refletindo na evolução histórica do modo de pensar e agir da sociedade. Marcados por uma 

cultura que enfatiza o homem como forte, viril e provedor da casa, o homem tende a 

considerar a doença como um sinônimo de fragilidade e acaba demonstrando resistência à 

busca por serviços de saúde
4
. 

 Outros fatores que levam a pouca procura pelos serviços de saúde e, 

consequentemente, aumentam o risco e elevação das taxas de adoecimento entre homens 

são o julgamento de si como invulnerável, a atribuição do cuidar ao sexo feminino e a 

feminilização do atendimento, assim como também, a indisponibilidade de tempo, a 

ausência de serviços e programas especializados para o sexo masculino, a vergonha de se 

expor para um desconhecido e o medo da descoberta de doença grave
3
. 
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 Diante desses fatos, a procura do homem pelos serviços de saúde, geralmente, 

ocorre frente a situações agudas do agravamento da doença, acontecendo então, na maioria 

das vezes, por meio da assistência especializada. O reconhecimento de que os homens 

adentram no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da atenção especializada tem como 

consequência o agravo da morbidade pelo retardamento na atenção e maiores custos
5
. 

 Neste contexto, no ano de 2008 foi lançado pelo Ministério da Saúde a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), regulamentada pela Portaria 

1944 de 27 de agosto de 2009. De acordo com a Portaria, a PNAISH visa à promoção da 

melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo para a 

redução da morbidade e da mortalidade dessa população, por meio de enfrentamento dos 

fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência 

integral à saúde
6
. 

 Além de evidenciar os principais fatores de morbimortalidade, a PNAISH explicita 

o reconhecimento de determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da população 

masculina aos agravos à saúde, considerando que as representações sociais sobre 

masculinidade comprometem o acesso à atenção integral, bem como repercutem de modo 

crítico na vulnerabilidade dessa população às situações de violência e de risco para a 

saúde
5.

 

 Ainda de acordo com a PNAISH, 75% das enfermidades e agravos à população 

masculina estão concentradas em cinco grandes áreas especializadas, dentre elas a 

cardiologia. As doenças cardiovasculares, ou doenças do aparelho circulatório, constituem 

importante causa de mortalidade no país.  

 Estudos realizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que projeta o 

crescimento da morbimortalidade por doenças cardiovasculares no mundo colocam o 

Brasil em primeiro lugar nesse ranking para o ano de 2040
7
. 

Devido à relevância das doenças cardiovasculares no perfil de morbimortalidade 

mundial, a OMS reafirmou como estratégia fundamental para a redução do problema o 

monitoramento e vigilância das doenças cardiovasculares e de seus principais fatores de 

risco
8
. 

 Segundo os dados de mortalidade brasileiro do Ministério da Saúde no ano de 2010, 

na população masculina com idade entre 20 a 59 anos, as doenças cardiovasculares só 

perdem para as causas externas assumindo, portanto, o segundo lugar como causa mortis
9
. 



20 

 

Sobre as causas das internações em termos de doenças do aparelho circulatório destacam-

se os acidentes coronarianos e a hipertensão arterial
5
. 

 As doenças cardiovasculares fazem partem dos quatro grupos principais de doenças 

chamadas de crônicas não transmissíveis (DCNT): cardiovasculares, câncer, respiratórias 

crônicas e diabetes
10

. As DCNT se caracterizam por ter uma etiologia múltipla, muitos 

fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa e, 

também por sua associação a deficiências e incapacidades funcionais
11

.  

 A etiologia das DCNT é variada não permitindo que elas possuam causas 

claramente definidas. Entretanto, as investigações biomédicas tornam possível identificar 

diversos fatores de risco
11

. 

As maiores prevalências de fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, estão relacionadas a pouca atividade 

física no tempo livre, a baixa ingestão de frutas, legumes e verduras, seguidos pelo excesso 

de peso, pelo consumo de gorduras saturadas, como também o de refrigerantes, o baixo 

consumo de feijão, ao consumo excessivo de bebidas alcóolicas, ao tabagismo, 

sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial e ao diabetes
1
. 

Fatores de risco, na maioria das vezes, estão associados a hábitos de vida que 

podem ser modificados e até mesmo extintos ou, quando já instalados, podem ser 

controlados mediante acompanhamento. Entretanto, quando se trata de participação 

masculina em ações de autocuidado temos de volta a antiga questão de gênero que tende a 

reforçar que o processo de cuidar está mais relacionado à mulher. A desvalorização do 

corpo para promoção da saúde, associado ao fato de sentirem-se mais fortes, torna os 

homens mais vulneráveis a doenças
4
. 

Partindo da constatação de que a atenção especializada é a porta de entrada para o 

homem nos serviços de saúde e a internação hospitalar uma consequência dela, cabe aos 

profissionais e serviços especializados oferecerem um atendimento focado nas 

especificidades do ser masculino, promovendo e incentivando seu papel educativo para 

tornar o homem protagonista de suas demandas. 

 Neste sentido, um dos momentos da internação hospitalar em que várias orientações 

são passadas é a alta hospitalar e, com isso, planejar a alta é um componente necessário 

para promover a adesão do tratamento e mudanças de hábitos. O planejamento adequado 

da alta, com foco em educação para a saúde e no gerenciamento da doença, promove a 
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melhora dos resultados e a diminuição dos custos, pois a adesão ao tratamento reduz a 

reincidência hospitalar
12

. 

 A alta hospitalar é um momento de ansiedade para o paciente e sua família. É a 

saída do ambiente hospitalar para o tão esperado lar. Assim, uma boa comunicação entre 

hospital e paciente deve acontecer no momento da alta a fim de minimizar complicações e 

readmissões.  

As orientações, na área da saúde, devem consistir em uma das atividades mais 

frequentes e enfocar a prevenção de novas patologias, o seguimento do tratamento 

proposto e a importância de sua aderência, o esclarecimento das dúvidas acerca do 

processo saúde-doença, o incentivo ao autocuidado, dentre outros
13

.  

 Contudo, o quantitativo de informações aliado à ansiedade e ao desejo de ir para 

casa pode ocasionar falhas na comunicação e ineficiência do plano de alta o que requer 

melhores práticas para alcance de resultados satisfatórios.  

 A enfermagem é a profissão que está presente em todos os momentos da internação, 

sendo o enfermeiro o profissional apto para fornecer todas as informações relevantes e que 

lhe compete na alta do paciente sob seus cuidados. 

 Planejar a alta hospitalar é uma forma que os enfermeiros têm de explicitar seus 

cuidados ao paciente, sendo elaborada com base nas suas necessidades e dos seus 

familiares. Além disso, é uma responsabilidade ética no processo de ensino ao paciente 

determinando cuidadosamente o que ele precisa saber e assegurando a continuidade do 

cuidado
14

. 

 A fim de contribuir para um planejamento adequado da alta hospitalar, o 

enfermeiro deve aliar o método científico com sua experiência clínica para compreender e 

resolver os problemas de seus pacientes. Para isso é necessário que ele se aproprie de 

medidas que minimizem o distanciamento entre os avanços científicos e a prática 

assistencial. Neste contexto, a pesquisa em enfermagem oferece uma base de 

conhecimento científico especializado que fortalece a profissão, pois se antecipa e atende 

aos desafios encontrados em sua prática que constantemente estão em mudança
15

.  

 A utilização da pesquisa científica para dar base à tomada de decisão na assistência 

em saúde é chamada de Prática Baseada em Evidências (PBE). A Prática Baseada em 

Evidências é definida como uma abordagem de resolução de problemas para a prática 

clínica baseada nas melhores evidências científicas sobre o assunto estudado em 
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combinação com a competência clínica do profissional e as preferências e valores do 

paciente para a tomada de decisão sobre os cuidados a serem aplicados a este
16

. 

 Considera-se como evidência estudos que são capazes de comprovar determinados 

resultados para a utilização na prática, favorecendo à tomada de decisão. O grau de 

recomendação de um estudo para sua aplicação é dado a partir da força da evidência que, 

por sua vez, é estabelecida de acordo com o desenho metodológico do estudo
17

. 

 Um guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar que pretenda servir como 

um direcionador das ações de cuidado individualizado em saúde no domicílio, bem como 

estimular um comportamento de vida saudável necessita ter como base a PBE para 

contemplar as reais necessidades dos pacientes tanto apontadas por eles quanto verificadas 

na literatura científica. 

 

 

Questão de Pesquisa 

 

 Como se caracteriza as demandas de cuidados de homens cardiopatas internados 

em enfermaria de clínica médica para a alta hospitalar? 

 

 

Objetivo Geral: 

 

 Propor a aplicação de um guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de 

homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica de um hospital 

universitário.  

 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar as demandas de cuidados de pacientes homens cardiopatas internados 

na enfermaria de clínica médica de um hospital universitário para a alta hospitalar; 

• Correlacionar as demandas de cuidados de pacientes homens cardiopatas 

internados na enfermaria de clínica médica de um hospital universitário para a alta 
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hospitalar com as evidências científicas sobre cuidados de enfermagem para a alta 

hospitalar de homens cardiopatas;  

• Elaborar um guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas internados na enfermaria de clínica médica baseado na correlação existente 

entre as demandas de cuidados e as evidências científicas identificadas.  

 

 

Justificativa e Relevância 

 

A alta taxa de mortalidade masculina no Brasil, com destaque para as doenças 

cardiovasculares
2
 e a pequena procura por serviços de prevenção à saúde, associados não 

somente a questão da vulnerabilidade, como também ao fator gênero
5
, emerge a 

necessidade de ações que visem à promoção da saúde e qualidade de vida dessa população 

baseado na educação como importante estratégia para promover mudanças 

comportamentais. 

 Levando em consideração o cenário atual da procura pelos serviços de saúde 

especializados como prioridade pelos homens
5
 e suas consequências para o SUS, a 

PNAISH é um primeiro passo para direcionar atitudes que deem base para a qualificação 

profissional no atendimento específico da população masculina, sendo que dentro desses 

serviços, o momento da alta hospitalar configura-se um dos mais educativos e requer 

preparo para a melhoria da assistência.  A alta hospitalar é o momento de saída do paciente 

do ambiente hospitalar retornando para seu domicílio. É quando acontece a transferência 

dos cuidados hospitalares para o autocuidado. Para assegurar a continuidade do cuidado e 

evitar as readmissões hospitalares é necessário um bom planejamento da alta
18

. 

 Planejar a alta hospitalar faz parte do processo de enfermagem e como tal necessita 

levantar o histórico do paciente, propor diagnósticos de enfermagem, planejar a assistência, 

implementar cuidados e avaliar os resultados, sendo que para isso deve ser iniciada ainda 

no momento da admissão do paciente
19

.  Esse planejamento deve acontecer de forma 

sistemática, garantindo uma compreensão clara e objetiva, tanto para paciente como para 

família
14

 e requer preparo profissional que alie prática e ciência na busca de melhores 

resultados. 
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 O enfermeiro tem papel de importância no processo de alta uma vez que ele é 

considerado o profissional mais próximo ao paciente e que faz a ponte entre suas 

necessidades e os membros da equipe multidisciplinar
14

. Incorporar o planejamento de alta 

hospitalar no planejamento da assistência de enfermagem torna-se fundamental para 

garantir a satisfação das necessidades do paciente. Entretanto, isso não é uma prática 

difundida em toda a enfermagem e, por tudo que foi apresentado, este estudo se justifica. 

Assim, a partir desse estudo pretende-se contribuir para a sistematização da 

assistência de enfermagem aos pacientes homens hospitalizados promovendo a 

continuidade dos cuidados de enfermagem, visando a redução do evento readmissão 

hospitalar mediante intervenções que favoreçam o suporte e acompanhamento da sua 

situação de saúde, bem como favorecendo a autonomia do sujeito na tomada de decisão na 

promoção de sua saúde.  

 Além disso, o estudo pretende contribuir para as pesquisas envolvendo a saúde do 

homem que é uma prioridade no âmbito da agenda de pesquisas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além de alavancar discussões acerca 

da necessidade de maior abordagem dessa temática na formação de recursos humanos na 

enfermagem. Para a instituição pretende também incentivar programas de educação 

permanente de enfermagem aos profissionais de enfermagem com o intuito de qualificar as 

ações voltadas para as especificidades da saúde do homem, bem como sistematizar a 

assistência a esses pacientes visando o atendimento integral de suas necessidades. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Políticas Públicas de Saúde 

 Entende-se por Políticas Públicas como a implantação de um projeto de governo 

através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade. São de 

responsabilidade do Estado. Envolve órgãos públicos e variados organismos e agentes da 

sociedade na tomada de decisão
20

. 

 Existem diversas políticas que influenciam na área da saúde abordando temáticas 

estratégicas e de interesse para o controle social trazendo as orientações do Estado 

pertinentes a cada uma. Aqui, serão abordadas as políticas que são pertinentes ao objeto de 

estudo desta pesquisa, assim como serão trazidos recortes da redação das mesmas para 

melhor entendimento.  

 

Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei Orgânica da Saúde – 8080/1990
21 

 

 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

 Em seu capítulo I, art. 5º que dispõem sobre os objetivos do SUS, tem como 

terceiro objetivo a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas. 

 Capítulo II, art. 7º que dispõem sobre os princípios do SUS, tem em seu segundo 

princípio integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 

em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é uma forma de expressar 

os cuidados individuais necessários para garantir a continuidade do tratamento em 

domicílio. Deve ser feito de forma interdisciplinar, tendo o enfermeiro como responsável 

por estabelecer o elo entre os profissionais
22

.  
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 O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é uma ferramenta 

educativa que visa estimular o autocuidado, necessitando englobar os aspectos 

biopsicosocioespirituais do indivíduo
14

.  

 Deste modo, ele se enquadra nos objetivos do SUS, bem como nos seus princípios, 

favorecendo ações assistenciais e atividades preventivas, buscando a integralidade e 

melhorando os cuidados de transição.  

 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH)
5 

 

 Regulamentada pela portaria 1944 de 27 de agosto de 2009, essa política visa 

promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, 

contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade dessa 

população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a 

facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde
5
. 

 A saúde dos homens, por muito tempo, não foi foco de políticas públicas. Muito se 

fala de políticas voltadas para saúde da criança, da mulher e do idoso, mas até 2008 não 

havia esse olhar para a população masculina. Entretanto, diante de um cenário nacional de 

elevadas taxas de morbimortalidade nessa população, aliado também a não adesão desses 

sujeitos aos serviços de saúde, verificou a necessidade de abordá-los.  

 Um dos objetivos principais da PNAISH é promover ações de saúde que 

contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos 

seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos
5
. Ela aborda, sobretudo, a 

questão de gênero como sendo uma barreira a ser ultrapassada para garantir medidas que 

venham a promover o acesso dos homens aos serviços. Todo este estudo tem como base a 

PNAISH, visto que é o instrumento direcionador das ações de saúde para a população 

masculina. 

 

Política Nacional de Humanização (PNH)
23

 – 2004
 

 

 Lançada em 2004, a Política Nacional de Humanização (PNH) surge numa 

perspectiva de se alinhar os avanços no campo da saúde pública com os processos e as 

relações de trabalho e com os usuários. Traz consigo um conceito de humanização como: 
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“ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, 

com melhorias dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais”
23

.

 Demonstra a “humanização como estratégia de interferência no processo de 

produção em saúde, levando-se em conta que sujeitos sociais, quando mobilizados, são 

capazes de transformar realidades transformando-se a si próprios nesse mesmo 

processo”
23

. Assim, uma melhor interação entre serviços e sujeitos viabiliza a aceitação 

destes como protagonistas de suas ações. 

 Em seus princípios, segue abaixo os que se relacionam com o objeto deste estudo: 

- Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, 

fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 

compromissos/responsabilização; 

- Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de 

sujeitos; 

- Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 

transdisciplinaridade e a grupalidade; 

- Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da 

gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. 

 A PNH traz ainda como marcas/prioridades a redução das filas e do tempo de 

espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em 

critérios de risco. Traz também que todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais 

que cuidam de sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência 

territorial. 

 Diante do exposto, no que tange a saúde do homem, a PNH abre caminhos para sua 

implementação. Como dito na PNAISH, a questão cultural de gênero é um grande 

impecílio para as práticas de saúde masculina, no entanto, a PNH corrobora no 

direcionamento do que é necessário para a captação desses homens, tanto na gestão do 

trabalho e educação permanente, quanto na atenção.  

 

Política Nacional de Promoção a Saúde (PNPS)
24

 – 2006
 

 

 Regulamentada pela portaria nº687 de 30 de março de 2006, esta política tem como 

objetivo geral promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 
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relacionados aos seus determinantes e condicionantes. São considerados determinantes e 

condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, 

lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.  

 Como objetivos específicos de interesse para este estudo temos: 

- Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas / contributivas no âmbito das 

ações de promoção à saúde; 

- Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos. 

 

 As ações de cuidado da enfermagem contemplam atividades de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. A promoção à saúde visa o desenvolvimento de hábitos 

saudáveis de vida e uma das principais estratégias utilizadas pela enfermagem no 

favorecimento desses hábitos acontece através da educação em saúde. 

 A educação em saúde é um dos pilares da promoção à saúde e objetiva-se a 

despertar as pessoas para adoção de hábitos de vida saudáveis, bem como usar de forma 

judiciosa e cuidadosa os serviços de saúde a sua disposição e ser capaz de tomar suas 

próprias decisões a fim de melhorar sua saúde e as condições do ambiente
25

.  

 O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é uma das ações de grande 

teor educativo, pois tem como objetivo preparar o paciente para assumir a responsabilidade 

pela continuidade de seus cuidados. Esse preparo requer todo um planejamento envolvendo 

as necessidades que esse paciente tem sobre esclarecimentos de sua doença, o uso de 

medicamentos e as mudanças de hábitos de vida necessárias para continuidade do 

tratamento. 

 Deste modo, o guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar configura-se 

como mais uma ação voltada para promoção e prevenção da saúde. 

 

Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP)
26

 – 2013 

 

 Instituída pela Portaria nº 3.390 de 30 de dezembro de 2013, esta política 

caracteriza os hospitais como instituições complexas, providas de densidade tecnológica 

específica e de caráter multiprofissional e interdisciplinar destinadas ao atendimento de 

usuários em condições agudas ou crônicas de sua doença, com potencial de instabilização e 

de complicações de sua saúde, que exijam assistência contínua em regime de internação e 
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de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação
26

.  

 Além disso, ressalta que os hospitais, além da assistência, são espaços de educação, 

formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologia em saúde para as redes 

de atenção em saúde
26

.  

 Traz como conceito de linha de cuidado a estratégia de organização da atenção a 

fim de viabilizar a integralidade da assistência, por meio de um conjunto de saberes, 

tecnologias e recursos necessários ao enfrentamento de riscos, agravos ou demais 

condições específicas do ciclo de vida, bem como de outro critério sanitário a serem 

ofertados de forma oportuna, articulada e contínua, abrangendo os campos da promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação
26

. 

 O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é uma ferramenta de 

promoção da saúde e prevenção de agravos aos pacientes em regime de internação 

hospitalar contribuindo para o conhecimento de sua situação de saúde, das implicações da 

doença no seu cotidiano e da importância da adesão ao tratamento proposto, bem como 

para a continuidade dos cuidados de saúde em domicílio, diminuindo as complicações no 

pós-alta e as reinternações.  

  

Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis: Promoção da Saúde, Vigilância, Prevenção e Assistência
11 

  

 As doenças crônicas não transmissíveis são consideradas atualmente como 

epidemia e constituem sério problema de saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos 

de média e baixa renda. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças 

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

doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus. Como este estudo aborda as 

cardiopatias, essa diretriz vem contribuir para com ele. 

 As doenças cardiovasculares, alvo deste estudo, constituem a principal causa de 

mortalidade no Brasil
27

 e entre a população masculina ela é a segunda causa de morte
5
. 

Além do impacto econômico, o impacto social que essas doenças causam é de grande 

importância já que não tem cura e cursam com incapacidades e tratamento prolongado 

afetando a qualidade de vida das pessoas acometidas
28

. 
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 Como objetivo geral, esta diretriz traz:  

 

Sensibilizar e subsidiar gestores e trabalhadores do sistema de saúde frente ao 

compromisso com o desenvolvimento de estratégias setoriais e intersetoriais para 

o cuidado integral das doenças crônicas não transmissíveis, de forma que 

integrem os processos de gestão definidos no Pacto pela Saúde e possibilitem a 

reversão do quadro de morbimortalidade a elas referido. 

 

 Como específicos e de interesse para este estudo temos: 

- Subsidiar gestores e trabalhadores do SUS para o planejamento de iniciativas de cuidado 

integral de DCNT e seus fatores de risco; 

- Provocar o debate entre gestores e trabalhadores do SUS quanto à organização do 

processo de trabalho do sistema de saúde, de modo a favorecer a melhoria da capacidade 

de resposta às necessidades de saúde das pessoas com DCNT. 

- Sensibilizar gestores e trabalhadores do SUS quanto ao compromisso pela melhoria 

contínua da qualidade do cuidado integral realizado nos serviços de saúde. 

 Os trabalhadores e os serviços de saúde estão estruturados para atender aos sujeitos 

em um momento ou instante de sofrimento, quando este ocorre de forma aguda, 

demandando respostas imediatas e com grande chance de solução rápida. No entanto, 

quando falamos de DCNT, trata-se de abordar quadros de sofrimento que se prolonga por 

muito tempo, que alteram a vida cotidiana dos sujeitos e suas relações e requerem 

medicamentos de uso continuado e mudanças nos modos de se viver. 

 Assim, são necessárias determinadas formas de se organizar o processo de trabalho 

e de aproximação dos usuários que estejam orientados para abordar um processo contínuo 

de atenção, em que, por vezes, há momentos de sofrimento agudo, quando do diagnóstico 

ou nos casos de intercorrências. 

 

Saúde do Homem 

 

A saúde do homem por muito tempo não foi considerada uma prioridade no que 

tange às políticas públicas de saúde nacional, visto que o esforço político de maior 

visibilidade para essa população data-se do ano de 2008 – Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH). 

O fato da criação de uma política voltada para a saúde do homem pode ser 

considerado um marco no reconhecimento de que os agravos à saúde dessa população 
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trazem grandes impactos ao contexto socioeconômico do país, sendo vistos como um 

problema de saúde pública
29

.  

Para compreender as necessidades de saúde da população masculina e implantar 

ações eficazes a esta, torna-se necessário a compreensão de todo um cenário cultural, 

ideológico e social relativo à questão de gênero e suas implicações na masculinidade. 

O gênero é uma construção social e histórica que permeia as relações sociais entre 

homens e mulheres e é construído e alimentado por símbolos, normas e instituições que 

definem modelos do que é ser feminino e masculino e quais os padrões aceitáveis de 

comportamento para ambos os grupos. O gênero estabelece limites para os campos de 

atuação de cada sexo, oferece suporte a elaboração de leis e suas formas de aplicação
30

.  

Como dito, as questões de gênero refletem no comportamento de homens e 

mulheres na sociedade. No que se refere ao ser masculino e na sua masculinidade, cria-se 

um estereótipo, a partir dessas questões, do que é ser verdadeiramente homem, 

denominado de modelo hegemônico de masculinidade. Neste, a agressividade, a 

heterossexualidade, a infidelidade sexual e ao fato de ser forte e ter iniciativa sexual, são 

características que o definem
31

.  

Diante desse modelo de masculinidade, a doença é vista pelos homens como sinal 

de fragilidade do corpo e, por extensão, do seu portador
29

. Além disso, acredita-se que há 

uma relação entre esse modelo de masculinidade e os índices elevados de 

morbimortalidade masculina, pois as características desse ser másculo são contrárias às 

atitudes de autocuidado
31

. 

 Os homens não reconhecem as doenças como inerentes a sua condição biológica, 

julgando-se invulneráveis a elas, se expondo mais a situações de risco e não se importando 

com ações de cunho preventivo
5
. Se contrapondo ao pensamento masculino e voltando 

para a realidade presente em nosso meio, dados epidemiológicos demonstram que a 

população masculina adoece com maior frequência, é mais vulnerável a doenças de causas 

evitáveis e apresentam-se com uma expectativa de vida 7,6 anos abaixo da média 

feminina
31

.  

 A estes dados, além do imaginário de invulnerabilidade, os homens se embasam no 

discurso de que o acesso aos serviços de saúde condiz com o horário que estão exercendo 

suas atividades laborais, que a marcação de consultas é um processo burocrático que 

demanda disponibilidade de tempo e que na maioria das vezes, as consultas não são 
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resolutivas e requerem novas visitas ao médico, fatos estes que não favorecem sua posição 

de provedor da casa e que os afastam dos serviços de saúde
5
.  

 Além disso, os homens atribuem a ações preventivas e de cuidado com a saúde 

como sendo essencialmente femininas, que as equipes são compostas por maioria de 

mulheres e que faltam unidades específicas voltadas ao atendimento dos problemas de 

saúde masculinos
4,29

. Para a grande parcela da população masculina, as ações preventivas 

se restringem aos hábitos alimentares e a prática de atividades físicas
31

.  

 Essas atitudes masculinas refletem em maiores custos na assistência à saúde, visto 

que os homens tendem a procurar atendimento quando sua situação esta mais agravada e 

adentram nos serviços de saúde através da atenção especializada
4,6

.  Diante de tudo que foi 

exposto é possível perceber como as questões de gênero influenciam a masculinidade e 

interferem no modo de pensar e agir dos homens comprometendo a qualidade da saúde 

vista por eles. 

 A morbimortalidade da população masculina quando comparada com a feminina é 

outro aspecto de relevância para o entendimento da necessidade de uma política que 

priorize ações de saúde voltadas para os homens. A taxa de mortalidade masculina é maior 

que a feminina e, em geral, a situação de saúde dos homens apresenta-se mais severa e com 

condições mais crônicas
32

. 

 Dentre o grupo de agravos que mais afetam a população masculina estão as 

denominadas Causas Externas, sendo que as mais importantes englobam os acidentes, 

sobretudo os acidentes de transporte, as lesões autoprovocadas voluntariamente e as 

agressões
5
. Esses três grupos principais possuem, intrinsecamente, uma característica em 

comum, a violência. 

 A agressividade está diretamente relacionada ao sexo masculino e na maioria das 

vezes ligada ao uso abusivo de álcool, drogas ilícitas e ao acesso as armas de fogo
5
. Essa 

atitude faz com que o homem possa ser considerado um fator de risco quando cometem 

violência contra a mulher e as crianças, contra outros homens e contra eles mesmos
32

. A 

violência é uma forma social de poder que debilita a pessoa que a pratica
5
.   

 A violência é um fenômeno difuso, complexo e apresenta diversas causas, sendo 

sua origem relacionada com fatores sociais, políticos, culturais, econômicos e 

psicobiológicos
5
. A vulnerabilidade dos homens à violência, além de repercutirem no 

elevado número de óbitos desta população, os torna protagonista de outro cenário nacional, 
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o carcerário. Dados de 2012 apontam que de toda população privada de liberdade, 93,43% 

eram de homens
33

. 

 É de conhecimento nacional, através de divulgação nos meios de comunicação, a 

situação precária da maioria dos presídios e instituições de medidas socioeducativas em 

nosso país, o que os tornam um ambiente propício para a ocorrência de situações que 

levam a agravos a saúde dos detentos que, como dito, são de maioria homens. 

 Quando se fala de morbimortalidade masculina, a violência é traço marcante da 

vulnerabilidade dos homens reiterando os valores relacionados à masculinidade 

hegemônica, em que força e poder surgem como atributos inerentes ao masculino, e sua 

expressão, em última instância se faz através de atos violentos
29

. 

 Quanto às demais causas de óbitos em homens, a PNAISH lista mais quatro 

entidades mórbidas, de acordo com dados do ano de 2005, que ficam atrás das causas 

externas. São elas: as doenças do aparelho circulatório (em segundo lugar), os tumores (em 

terceiro lugar), as doenças do aparelho digestivo (em quarto lugar) e as doenças do 

aparelho respiratório (em quinto lugar).   

 Quanto às doenças do aparelho circulatório, estas merecem destaque pelo seu 

caráter incidente e prevalente na população masculina, com projeções de aumento ao longo 

do tempo, inclusive com aspectos de epidemia, somadas as características incapacitantes 

em idade produtiva
33

.  

 O próximo tópico aborda sobre essas doenças e seus impactos na população 

masculina.  

 

Doenças Cardiovasculares e a População Masculina 

 

 As doenças cardiovasculares (DCV) consistem um grupo de doenças que afetam o 

sistema cardiovascular (coração e vasos sanguíneos) acarretando em prejuízos ao 

funcionamento de todo o corpo, uma vez que esse sistema é o responsável por transportar 

oxigênio e nutrientes necessários ao funcionamento das células e recolher os co-produtos 

do metabolismo dessas
34

. Dentre o grupo de doenças cardiovasculares, destacam-se por 

suas maiores ocorrências a doença arterial coronariana (DAC), a insuficiência cardíaca 

(IC), a angina, o infarto agudo do miocárdio (IAM), as doenças valvulares, as arritmias e 

as doenças hipertensivas
34

. 
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 A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de mortes em todo o 

mundo, inclusive no Brasil onde é responsável por 31% das mortes cardiovasculares
35

. Ela 

é causada pela formação de placas de aterosclerose que se caracteriza por uma elevação na 

parede do vaso contendo lípides intra e extracelulares na camada íntima recoberta por uma 

capa fibrosa que dificultam ou mesmo impedem a passagem do sangue
36

. A gravidade 

dessas placas está relacionada com fatores de risco como a hipertensão arterial e o 

colesterol
35

.  

 O conjunto de manifestações isquêmicas da musculatura miocárdica é chamado de 

síndrome coronariana aguda (SCA) e são apresentadas em três formas: a angina instável, o 

infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST e o infarto agudo do 

miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST
36

. 

 A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica caracterizada por uma 

disfunção da função do coração em bombear e/ou acomodar o retorno sanguíneo tendo 

como consequência o não suprimento adequado de oxigênio aos tecidos
37

. Ela é 

considerada a via final comum da maioria das doenças cardíacas e a causa mais frequente 

de internações no Brasil por doença cardiovascular
38

. 

 As arritmias são definidas como qualquer alteração do ritmo cardíaco normal como 

distúrbio de frequência, da regularidade, do local de origem ou da condução do impulso 

elétrico cardíaco. São divididas em dois grupos: as bradiarritmias e as taquiarritmias
39

.  

 Dentre as taquiarritmias, a Fibrilação atrial (FA) é a forma mais comum de arritmia 

com importância clínica. A FA aumenta em cinco vezes a chance de um indivíduo sofrer 

um acidente vascular cerebral isquêmico e quando sintomática pode gerar limitação da 

funcionalidade e diminuição da qualidade de vida. É uma arritmia supraventricular causada 

por alterações eletrofisiológicas e que possui prevalência e incidência maiores em homens. 

Sua morbidade e mortalidade vêm aumentando com o envelhecimento populacional
40

. 

 Dentre as bradiarritmias, o Bloqueio Átrio Ventricular avançado é a principal causa 

de implantes de marcapasso devido não somente à gravidade de suas repercussões clínicas 

como também por sua elevada incidência dentre as bradiarritmias
41

.   

 A doença valvar é uma afecção cardíaca que representa uma parcela significativa 

das internações brasileiras por doença cardiovascular e apresenta como principal causa à 

ocorrência de febre reumática. Cerca de 70% das valvopatias apresentam a febre reumática 
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como etiologia e atingindo pessoas mais jovens. Em idosos, a doença valvar se apresenta 

com elevados índices de calcificação e disfunção das valvas
42

. 

 A estenose mitral e a insuficiência mitral estão fortemente associadas à ocorrência 

de febre reumática, assim como também a insuficiência aórtica e a estenose tricúspide. A 

estenose aórtica possui como causa mais comum o processo aterosclerótico e a 

malformação congênita valvar no caso dos mais jovens. A insuficiência tricúspide possui 

como causa mais frequente a dilatação do ventrículo direito e do anel tricúspide, uma 

complicação da falência ventricular direita de qualquer natureza observada em pacientes 

com hipertensão ventricular secundária a qualquer forma de doença cardíaca ou 

pulmonar
43

. 

 A Hipertensão Arterial é caracterizada pela elevação sustentada dos níveis 

pressóricos maior ou igual a 140 e/ou 90 mmHg. É uma condição clínica multifatorial e 

frequentemente associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais 

de órgãos alvo. É agravada na presença de outros fatores de risco como dislipidemia, 

obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus
44

. 

 No Brasil, ela atinge 32,5% de indivíduos adultos e contribui para 50% das mortes 

por doenças cardiovasculares. As complicações advindas da hipertensão - cardíacas, renais 

e cerebrovasculares - têm elevado impacto na produtividade do trabalho e da renda 

familiar
44

.  

 Em todo o mundo, no decorrer das últimas décadas, o avanço tecnológico e 

industrial ocasionou mudanças no perfil epidemiológico e demográfico da população, com 

consequente envelhecimento populacional e alterações no panorama das doenças
2
. As 

doenças infecciosas deram lugar para as não infecciosas
2
, que também são chamadas de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com destaque para as cardiovasculares e as 

neoplasias
45

.  

 Atualmente, as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito e 

incapacidade, principalmente em países em desenvolvimento e estudos de projeção dessas 

doenças para o ano de 2020 indicam que elas permanecerão nesse patamar
46

. Dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) destacam que as doenças cardiovasculares foram 

responsáveis por 30% das 50 milhões de mortes nas últimas décadas o que equivale a 17 

milhões de pessoas
47

.  
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   No Brasil, essas doenças foram causa de 29,4% das mortes do país de acordo com 

dados de 2007, caracterizando a principal causa de óbitos na população
48

, sendo que sua 

maior incidência está entre os homens. A faixa etária de maior incidência das DCV entre 

os homens situa-se após os 60 anos, porém na população mais jovem, com idade entre 25 a 

59 anos a incidência vem aumentando e se tornando um percentual bastante expressivo
5
.  

 O impacto dessas doenças na sociedade não acontece apenas pelo fato de apresentar 

elevada taxa de morbimortalidade, mas também na economia e repercussão na qualidade 

de vida da população
28

. 

 Em nosso país, as DCV geram custos elevados com internações hospitalares e 

medicamentos, demonstrando uma relevância para o Sistema Único de Saúde (SUS) pelo 

fato de ser o responsável pela maioria das internações
49

. Outro ponto a se destacar é que 

essas doenças também são responsáveis por elevadas solicitações de aposentadoria precoce 

por invalidez e pela concessão de licença médica
48

. 

 Esses grandes impactos podem ser melhores compreendidos mediante algumas 

características comuns das DCNT, nelas incluídas as DCV, como apresentar origem em 

idades jovens, mas levar décadas para se instalar por completo na vida de uma pessoa; sua 

emergência é muito influenciada pelas condições de vida, não sendo resultado apenas de 

escolhas individuais; possuem muitas oportunidades de prevenção devido sua longa 

duração e requerem um tempo prolongado e uma assistência sistemática para o 

tratamento
11

. 

 A etiologia das DCV é multifatorial e as manifestações clínicas são variadas, 

estando o processo de adoecimento muito relacionado à exposição a fatores de risco que, 

por sua vez, são classificados em não modificáveis e modificáveis
28

. São exemplos 

considerados como fatores não modificáveis: idade; sexo; história familiar. Como 

modificáveis temos diabetes mellitus; hipertensão arterial; obesidade e fatores associados 

ao estilo de vida como consumo excessivo de gordura saturada, colesterol, calorias e sal; 

tabagismo; consumo excessivo de álcool; estresse psicológico e sedentarismo
28

. 

 Em relação ao diagnóstico e tratamento das DCV, estes sofreram grandes mudanças 

com o avanço da ciência. Na década de 50, os materiais disponíveis para o diagnóstico 

eram apenas o eletrocardiograma e a radiografia de tórax, complementados com a clínica 

do paciente
51

. Nos dias atuais, estão disponíveis tecnologias sofisticadas, que oferecem 

resultados detalhados e mais precisos. Porém, tais tecnologias implicam em maiores custos 
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justamente por serem de última geração e diante do perfil epidemiológico atual dessas 

doenças demonstra mais uma vez seu impacto econômico e social.  

  Como dito anteriormente, o adoecimento por DCV está muito associado à 

exposição de fatores de risco. Esses fatores são em sua maioria relacionados com o estilo 

de vida, que por sua vez, podem ser modificados a fim de alcançar o tratamento, o controle 

e a prevenção dessas doenças. 

 Compreendendo que grande parte das DCV podem ser evitadas mediante mudanças 

no estilo de vida e que os principais fatores de risco para essas doenças também são 

comuns há outras do grupo das DCNT, a OMS propõe uma abordagem de prevenção e 

controle integrados, em todas as faixas etárias, baseada na redução de determinados fatores 

de risco, a saber: hipertensão arterial, tabagismo, uso de álcool, inatividade física, dieta 

inadequada, obesidade e hipercolesterolemia
51

.   

 Essa abordagem torna-se de grande importância, visto que estimativas do efeito da 

agregação desses fatores consideram que muitos se inter-relacionam e participam como 

mediadores em uma mesma cadeia causal
51

.  

 O entendimento da presença desses fatores de risco como potencializadores para a 

ocorrência das DCV é fundamental para que os profissionais envolvidos nos cuidados com 

esses pacientes atuem de forma mais assertiva na melhoria da saúde, com estratégias que 

visem à educação, o seguimento e reavaliação
52

. 

 A enfermagem tem papel fundamental nesse cuidado, uma vez que está presente em 

todos os níveis de atenção do sistema de saúde e tem em sua formação a prática da 

educação em saúde como estratégia principal na oferta de sua assistência. 

 Com essa ferramenta em mãos, a enfermagem pode contribuir para o enfrentamento 

das DCV incentivando o indivíduo a valorizar e praticar hábitos de vida saudáveis e assim 

combater diversos fatores de risco, como também aumentar a adesão ao tratamento 

mediante o conhecimento de sua doença
28

. 

 A atuação da enfermagem na atualidade se faz através do conhecimento científico e 

cada vez mais ela busca métodos rigorosos da ciência para fundamentar sua prática. As 

especializações fazem parte desse processo. 

 O surgimento da enfermagem em cardiologia acompanha a própria necessidade da 

profissão em desenvolver um corpo de conhecimentos específicos que confira identidade e 

autonomia à profissão. Na década de 70, o curso de enfermagem obteve um aumento da 
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procura e as enfermeiras graduadas passaram a ser mais valorizadas nos serviços de saúde 

e a desempenhar funções de maior complexidade em diferentes especialidades
50

. 

 Com isso, nessa época as questões formuladas a partir da prática tiveram maior 

necessidade de um respaldo científico e a produção científica começa a tomar forma nas 

variadas especialidades, incluindo a cardiologia
50

. 

 O enfermeiro que atua em cardiologia necessita estar com seus conhecimentos 

específicos atualizados, bem como o desenvolvimento contínuo de habilidades que 

permitam identificar o problema e os riscos que levam ao seu desenvolvimento para 

garantir um cuidado direcionado, com eficiência e qualidade, utilizando o processo de 

enfermagem como instrumento de base na prestação de seus serviços
53

. 

 O processo de enfermagem proporciona o levantamento de dados do paciente 

(histórico), o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem, o planejamento das ações, a 

implantação das ações e a avaliação dessas, sendo o planejamento para a alta hospitalar 

inerente a todo este processo. 

 

Enfermagem e Planejamento da Alta Hospitalar  

 

 A alta hospitalar caracteriza-se pela saída do paciente do ambiente hospitalar com 

retorno para seu domicílio. É quando o paciente deixa de ser cuidado diretamente pela 

equipe de saúde e passa a assumir os seus cuidados. Essa transferência de cuidados pode 

trazer implicações desfavoráveis à continuidade do tratamento quando não planejada de 

maneira correta como eventos adversos e reinternações, expondo os pacientes ao risco de 

iatrogenias e aumento dos custos
54

. 

 Durante a hospitalização, várias alterações na rotina dos pacientes são impostas 

devendo estes ter que se adequar as rotinas do hospital. Novos horários para dormir e 

acordar, assim como o do banho, ele não tem o domínio de suas medicações e nem tão 

pouco de sua alimentação. Todo seu caminho é direcionado pela equipe de saúde e muitas 

vezes isso gera uma dependência desses profissionais
55

. 

 Quando o paciente recebe alta do hospital essa dependência torna-se um grande 

entrave, pois a partir desse momento ele terá que ser capaz de cuidar de si próprio ou 

contar com ajuda de um familiar que na maioria das vezes não está preparado para tal. 
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 É diante de situações como essa que ocorre as reinternações hospitalares. O 

despreparo do paciente e/ou familiar sobre os cuidados com a saúde em domicílio reflete 

na descontinuidade do tratamento tendo como consequência a reinternação
56

. Outro fator 

que pode implicar nesse despreparo é a escolaridade do paciente que dependendo do nível 

reflete num baixo grau de compreensão da doença e de seus cuidados
14

. 

 Neste contexto, observa-se a necessidade de um planejamento da alta hospitalar, no 

qual paciente e família deverão ser inseridos a fim de garantir a continuidade dos cuidados 

em domicílio. Além disso, o planejamento da alta objetiva prover uma transferência segura 

para paciente e seus familiares e/ou cuidadores, evitando reinternações e como 

consequência, diminuindo os custos para o serviço de saúde
57

. 

 Para que o planejamento da alta seja efetivo ele deve ser incorporado no 

planejamento da assistência
14

 sendo então realizado durante a internação e não no dia que o 

paciente recebe a alta. Ele deve ter início logo após a admissão com identificação das 

necessidades reais e potenciais do paciente
56

 abrangendo também a família, tornando-se 

uma estratégia de cuidado integral em saúde
12

. 

 O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar deve ser considerado uma 

atividade interdisciplinar, abrangendo todas as equipes que cuidam diretamente da 

assistência ao paciente, com a utilização de um roteiro sistematizado, a fim de contribuir 

para a autonomia do sujeito e garantir o cuidado no domicílio
58

.  

 O enfermeiro desempenha um papel fundamental no planejamento da alta 

hospitalar, pois está presente durante todo o período da internação, nas vinte e quatro horas 

do dia, sendo na maioria das vezes o primeiro profissional a identificar e priorizar as 

necessidades de cuidados do paciente, além de apresentar-se como o articulador dessas 

necessidades com os demais profissionais da equipe
14,56

. 

 O planejamento da alta é uma forma que os enfermeiros têm de expressar seus 

cuidados ao paciente
14

 e para garantir uma boa adesão ele deve ser elaborado com base no 

levantamento das necessidades de informação de paciente e família; deve considerar as 

condições físicas, psicológicas e sociais; ter o foco específico na doença, continuidade da 

terapêutica e nos cuidados necessários após a alta; participação ativa dos envolvidos no 

processo; implementação do ensino por meio de informações orais e escritas ao logo da 

internação e uma comunicação adequada entre profissionais, sujeitos, hospital e serviços 

comunitários
57

. 
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Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender 

 

 A promoção da saúde consiste em ações que objetivam melhorar as condições de 

saúde da população, mediante o enfrentamento dos determinantes sociais que implicam 

nela
59

. São considerados determinantes e condicionantes: modos de viver, condições de 

trabalho, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais
24

.  

 A promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo de fortalecimento e 

implantação de uma política transversal, integrada e intersetorial que dialogue com 

representantes do governo, órgãos privados e outros setores da sociedade civil, para 

compor redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à qualidade de vida da 

população no qual todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com a vida
24

.  

 O reconhecimento que a promoção da saúde é parte fundamental da busca da 

equidade, da melhoria da qualidade de vida e de saúde, demonstra como a assistência em 

saúde necessita valorizá-la e nortear suas práticas com base em seu conceito. Após 

conferências internacionais de discussão sobre promoção da saúde, as atividades de 

promoção passaram a ser mais difundidas e estimuladas, partindo do princípio de que essas 

atividades são compreendidas como estímulo a utilização das habilidades e conhecimentos 

das pessoas, a adoção de estilo de vida saudável, a mudança de comportamento, o lazer e a 

prática de atividade física
60

.  

 Promover a saúde está ligado à adoção de hábitos saudáveis e para isso, as 

estratégias de saúde visam propostas educacionais na instrumentalização de mudanças no 

estilo de vida
61

. A educação leva aos indivíduos a reflexão, resultando em autonomia, uma 

vez que quando o indivíduo se permite ser e percebe-se responsável por ele mesmo, ele 

exerce o autocuidado visando seu bem estar
61

.  O sucesso das estratégias de saúde envolve 

a superação de barreiras importantes como a desinformação, a resistência a mudanças, a 

exclusão social, os conflitos de interesse e a distância entre o conhecimento
61

. As 

orientações em saúde são as principais ferramentas para a ultrapassagem dessas barreiras e 

a enfermagem é grande aliada neste processo. 

 A enfermagem vem estudando e se apropriando cada vez mais de atividades que 

levam a promoção da saúde e o uso de teorias que embasem essa prática é oportuno para 

garantir cientificidade. O uso de modelos e teorias pode facilitar na compreensão dos 

determinantes dos problemas de saúde, orientar nas soluções que respondam às 
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necessidades e interesses das pessoas envolvidas
60

. Neste contexto, o Modelo de Promoção 

da Saúde de Nola J. Pender vem contribuir para este estudo. 

 O Modelo de Promoção a Saúde (MPS) de Pender, foi desenvolvido na década de 

80 por Nola J. Pender, enfermeira, professora emérita da Escola de Enfermagem da 

Universidade de Michigan – Estados Unidos da América (EUA) e surge como uma 

proposta para integrar a enfermagem à ciência do comportamento, identificando os fatores 

que influenciam comportamentos saudáveis, bem como serve como um guia para explorar 

o complexo processo biopsicossocial que motiva os indivíduos a se envolverem em 

comportamentos produtores de saúde
60

.  

 Nola Pender utilizou na construção de seu modelo duas bases teóricas da 

psicologia, a Teoria da Aprendizagem Social e o Modelo de Avaliar Expectativas. Com 

isso, o Modelo de Promoção da Saúde de Pender permite avaliar o comportamento que 

leva a promoção da saúde através da inter-relação de três pontos principais: as 

características e experiências individuais; os sentimentos e conhecimentos sobre o 

comportamento que se quer alcançar; o comportamento de promoção da saúde desejável
60

.  

 Neste modelo, os conceitos dos elementos que o compõe são trazidos por Nola 

como: saúde – deve ser vista em três dimensões, individual, familiar e comunitária, 

enfocando não a ausência de doenças, mas melhoria do bem estar e no desenvolvimento de 

capacidades, devendo ser estudado durante todo processo do desenvolvimento humano e 

considerar idade, raça e cultura numa perspectiva do todo
60

. 

 O termo ambiente refere-se ao resultado das relações entre indivíduos e seu acesso 

a recursos de saúde, sociais e econômicos, demonstrando que esta relação proporciona um 

ambiente saudável. Quanto ao termo pessoa é definido como aquele capaz de tomar 

decisões, de resolver problemas, com ênfase no seu potencial de mudar comportamentos de 

saúde
60

. 

 O conceito de enfermagem refere-se às intervenções e estratégias que a 

enfermagem deve dispor para o comportamento de promoção a saúde, estimulando o 

autocuidado
60

. 

 Como visto o Modelo de Promoção a Saúde de Pender procura identificar os fatores 

individuais que levam os sujeitos a buscarem comportamentos saudáveis, direcionando as 

ações de saúde com vistas para o autocuidado. Dessa forma, apresenta-se como um modelo 



42 

 

atual de grande contribuição para a sociedade que vivemos, visto que o estilo de vida 

adotado pela grande maioria da população reflete em comportamentos nada saudáveis. 

 Um bom exemplo da consequência desse modo de viver atual é a elevada 

incidência de doenças crônicas não transmissíveis, com destaque para as cardiovasculares 

por serem a primeira causa de mortalidade em todo o mundo e associada diretamente com 

hábitos inadequados à saúde.  

 Outra contribuição do modelo de Pender para este estudo se faz com relação à 

saúde do homem – influenciados por uma cultura onde predomina a figura do homem viril, 

os comportamentos que promovem a saúde não são prioridade para essa população, o que 

vem a refletir na elevada taxa de morbimortalidade masculina. 

 Considerar as características e experiências individuais que interferem no 

comportamento de saúde e compreender as motivações capazes de mudar esse 

comportamento visando hábitos saudáveis e, consequentemente, o autocuidado, faz do 

MPS de Pender uma ferramenta de grande importância no direcionamento das ações de 

enfermagem para promoção da saúde. 

 O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é uma das intervenções de 

enfermagem que objetiva ofertar ao indivíduo o conhecimento sobre sua doença e os 

cuidados necessários que ele precisa realizar para promoção e prevenção de sua saúde, 

promovendo conscientização em saúde, favorecendo o autocuidado. Ao utilizar o MPS de 

Pender, guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é construído em uma base 

mais sólida, com a visão do sujeito num todo e direcionando as ações através da 

compreensão dos fatores que motivam o sujeito a buscar hábitos saudáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

CAPÍTULO II. MÉTODO 

 

Delineamento do Estudo 

 

 Trata-se de um estudo de caso. O estudo de caso “investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando 

os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente evidentes”
62

.  Ele é 

usado quando se deseja “entender um fenômeno do mundo real e assumir que esse 

entendimento provavelmente englobe importantes condições contextuais pertinentes ao seu 

caso”
62

.  

 Este estudo destaca os princípios da Prática Baseada em Evidências (PBE) na sua 

construção, na qual a tomada de decisão na assistência em saúde tem como base o uso e a 

aplicação de pesquisa, sendo os resultados de pesquisa considerados um de seus pilares
63

.  

 Assim, este estudo buscou evidências clínicas das demandas de cuidados de 

homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica para a alta hospitalar por 

meio de uma pesquisa de campo e evidências científicas sobre cuidados de enfermagem 

para a alta hospitalar de homens cardiopatas por meio da revisão integrativa. 

 

Aspectos éticos e legais 

 

Cumprindo os termos da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, este estudo foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, via Plataforma 

Brasil, para apreciação e aprovado de acordo com CAAE 62130616.3.0000.5243, parecer 

número 1.908.624 em 02/02/2017 (Anexo A). O termo de consentimento livre e 

esclarecido – TCLE (Apêndice A) específico para a pesquisa com seres humanos foi 

apresentado pelo pesquisador aos participantes de forma clara e objetiva antes de seu 

envolvimento na mesma, como também foi devidamente assinado por estes antes de sua 

participação. Os participantes eram livremente convidados a participar da pesquisa e os 

selecionados foram os que se mostraram disponíveis. A eles foi garantido o direito de se 

retirar da mesma sem acarretar nenhum dano, bem como o direito de manter sua identidade 

preservada. 
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Produção de Dados 

 

 A produção de dados ocorreu no período março a setembro de 2017, nas seguintes 

etapas: 

 

Etapa 1: Identificação das demandas de cuidados para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica 

 

 Esta etapa teve como objetivo o levantamento do perfil de homens cardiopatas 

internados em enfermaria de clínica médica através de aplicação de uma entrevista 

estruturada seguindo um roteiro adaptado a partir do histórico de enfermagem em adulto 

utilizado pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (UFF) na instituição campo 

de pesquisa (Apêndice B).   

 A entrevista estruturada é desenvolvida a partir de uma relação fixa de perguntas, 

cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados. Esse tipo de 

entrevista possibilita o tratamento quantitativo dos dados, tornando-se o mais adequado 

para o desenvolvimento de levantamentos sociais
64

.  

 

Campo do Estudo 

 

 O campo de estudo foi à enfermaria de clínica médica masculina, situada no sexto 

andar do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, 

localizado na cidade de Niterói no Estado do Rio de Janeiro.  

 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

 

 O Hospital Universitário Antônio Pedro foi inaugurado em 15 de dezembro de 1951 

sendo denominado como Hospital Municipal Antônio Pedro e estando sobre gestão da 

esfera municipal. Os recursos para seu funcionamento provinham, além do município, de 

cobrança de serviços médicos prestados
65

. 

 Em 1957, a Prefeitura de Niterói proíbe a cobrança desses recursos e em oito meses 

o hospital fecha as portas por falta de financiamento. Em dezembro de 1961, ocorre à 
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tragédia do Gran Circus Americano em Niterói, um incêndio que vitimou 400 pessoas 

sendo a maioria crianças e, em caráter de emergência e através de esforços de médicos da 

prefeitura e estudantes de medicina da UFF, o hospital foi reaberto. Entretanto, em menos 

de um ano foi novamente desabilitado por falta de recursos
65

.  

 Em 1964 após uma grande mobilização dos estudantes de medicina, o Hospital 

Municipal Antônio Pedro foi cedido pela Prefeitura de Niterói para a Universidade Federal 

Fluminense, tornando-se o Hospital Universitário Antônio Pedro. Atualmente, o HUAP é 

considerado um hospital de nível terciário e quaternário na hierarquia do SUS e 

compreende a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói
65

.  

 Ao longo dos últimos anos, o hospital vem sofrendo mudanças estruturais devido à 

crise econômica do país, tendo sua capacidade de leitos reduzida no último ano por falta de 

profissionais. Após longas discussões com o Governo Federal, recentemente, o HUAP teve 

sua administração cedida à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que, 

em sua proposta, prevê o redimensionamento do quadro de pessoal e a reestruturação da 

unidade. 

 Este hospital possui emergência referenciada e atende a população de seu 

município e de mais seis municípios vizinhos de acordo com pactuação, apesar de também 

receber outras áreas programáticas. 

 

A Clínica Médica Masculina  

 

 A princípio, esta clínica era composta por vinte leitos distribuídos por 

especialidades, sendo um leito para a dermatologia, dois leitos para a nefrologia, dois leitos 

para a gastroenterologia, quatro leitos para a cardiologia e onze leitos para a clínica 

médica. 

  Entretanto, devido a dificuldades financeiras e de déficit de pessoal enfrentadas 

pelo hospital e noticiadas na imprensa, durante o desenvolvimento desta fase da pesquisa 

em campo, esta enfermaria teve sua estrutura modificada por duas vezes, sendo a primeira 

dividida em clínica médica e cirúrgica com dez leitos para cada, ficando a cardiologia com 

apenas um leito e a segunda vez quando foi desfeita essa divisão e a clínica médica voltou 

a funcionar com quinze leitos no total, sendo dois para a cardiologia. Esta configuração se 

manteve até o final da coleta de dados neste campo. 
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 A equipe de enfermagem é composta por um enfermeiro coordenador, com carga 

horária de seis horas diárias de segunda a sexta feira; um enfermeiro plantonista com 

escala 12x60h e quatro técnicos de enfermagem e/ou auxiliares de enfermagem com escala 

12x60h no serviço diurno e um enfermeiro plantonista com escala 12x60h e três técnicos 

de enfermagem e/ou auxiliares de enfermagem no serviço noturno. 

 Apesar de ser um setor destinado a pacientes que exijam uma menor complexidade, 

apresenta em algumas situações pacientes que demandam alta complexidade ficando até 

mesmo monitorizados e entubados na enfermaria, juntamente com pacientes acordados e 

orientados. Isso acontece devido a um número inferior de leitos de terapia intensiva em 

comparação com a demanda do hospital. 

 

Participantes do Estudo 

 

 Os participantes do estudo foram 13 homens com idade entre 20 a 59 anos, faixa 

etária alvo da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, por entender que 

essa parcela da população masculina corresponde a 41,3% da força economicamente ativa 

do Brasil, apresenta um papel sociopolítico e cultural significativo na sociedade e onde se 

concentra o maior índice de não adesão aos serviços de saúde
29

.  

 O recrutamento dos participantes aconteceu no local campo de estudo, 

preferencialmente durante o plantão diurno. Os pacientes selecionados para compor o 

estudo somente foram aceitos mediante a compreensão da finalidade do mesmo e a 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice A).  

Os participantes do estudo obedeceram aos seguintes critérios de elegibilidade: 

Critérios de inclusão: Homens com idade entre 20 a 59 anos; admitidos na clínica médica 

masculina com diagnóstico clínico da internação relacionado a distúrbios cardíacos e de 

exclusão: homens transferidos do setor e/ou ausentes no período de coleta de dados. 

 A amostra realizada neste estudo foi a amostragem de conveniência no período de 

março a setembro de 2017 e, de acordo com os critérios de elegibilidade, foram 

entrevistados treze pacientes. 

 A busca de informações em prontuário também foi utilizada complementarmente à 

entrevista. A utilização do prontuário refere-se à técnica de análise documental na qual, 
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documentos são investigados para descrever e comparar usos e costumes, tendências, 

diferenças e outras características
66

. 

 

Variáveis do Estudo 

 

Demográficas: idade (distribuição etária) e procedência dos participantes. 

Socioeconômicas: escolaridade, religião, estado civil, composição familiar, profissão, 

provisão de rendimentos.  Situação de saúde: diagnóstico médico principal de acordo com 

o Código Internacional de Doenças (CID), acompanhamento de saúde, permanência 

hospitalar, uso de medicamentos.  

 

Organização de Análise dos dados  

 

 Após o encerramento da coleta de dados desta etapa, utilizou-se para a análise dos 

mesmos o programa Microsoft Excel® seguida de análise estatística simples por meio de 

média aritmética para levantamento das frequências absolutas e relativas e, com isso 

caracterizar os homens cardiopatas internados em clínica médica. A análise estatística tem 

como papel principal estabelecer, objetivamente, se os resultados obtidos têm significância 

estatística, de acordo com limites preestabelecidos
67

. 

 Os dados são apresentados em tabelas e quadros, expressos em frequência (n) e 

percentual (%) e foram agrupados de acordo com os seguintes tópicos: 

 

• Caracterização de homens hospitalizados com cardiopatia (Tabela 2): essa tabela inclui 

dados relativos à faixa etária, município de residência, raça, estado civil, composição 

familiar, nº de filhos, condições de habitação, religião, escolaridade, profissão/ocupação, 

local de trabalho, horas trabalhadas por dia, licença pelo INSS, aposentadoria e motivo, 

renda familiar; 

• Dados da hospitalização atual de homens com cardiopatia (Tabela 3): motivo da 

internação hospitalar e seu conhecimento, procedência, permanência hospitalar, 

permanência na clínica médica, óbito; 

• Dados da hospitalização atual de homens com cardiopatia - diagnósticos secundários 

(Quadro 1) 
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• História de saúde pregressa de homens hospitalizados com cardiopatia (Tabela 4): 

internação anterior, uso regular de medicamentos, uso de medicamento para impotência 

sexual, acompanhamento em serviço de saúde; 

• História de saúde pregressa de homens hospitalizados com cardiopatia – classes 

medicamentosas utilizadas regularmente (Quadro 2) 

• Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia (Tabela 5): uso do 

tabaco, uso do álcool, uso de anabolizantes, uso de outras drogas, automedicação, atividade 

física, atividade de lazer, atividade sexual, sono e repouso, alimentação, hidratação, padrão 

de eliminação intestinal e urinário; 

• Dados sobre exame do físico de homens hospitalizados com cardiopatia (Tabela 6): IMC 

e circunferência abdominal; 

• Quantidade de medicamentos em uso durante a internação hospitalar de homens com 

cardiopatias (Tabela 7); 

• Medicamentos em uso durante a internação hospitalar de homens com cardiopatia 

(Quadro 3). 

 

 

Etapa2: Revisão integrativa da literatura para levantamento das evidências 

científicas sobre cuidados de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas 

 

 A revisão integrativa busca analisar pesquisas relevantes que darão suporte à 

tomada de decisão e, consequentemente, melhoria da pratica clínica. Ela possibilita a 

síntese das evidências disponíveis sobre um determinado assunto, além de demonstrar as 

lacunas que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos
68

.  A revisão 

integrativa é um tipo de revisão de literatura utilizado na Prática Baseada em Evidências 

sendo considerado um pilar para sua aplicação. 

Para a realização da revisão integrativa da literatura é necessário cumprir seis 

etapas como descriminado a seguir: I. Identificação do tema e seleção da questão de 

pesquisa; II. Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão/ busca na literatura; III. 

Categorização dos estudos; IV. Avaliação dos estudos incluídos; V. Interpretação dos 

resultados; VI. Síntese do conhecimento
68

. 
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I. Identificação do tema: 

 

 Com o intuito de identificar e descrever o que vem sendo discutido sobre cuidados 

de enfermagem para a alta de homens cardiopatas, elaborou-se a seguinte questão de 

pesquisa de acordo com a estratégia PICO (P: Patient/Problem; I: Intervention; C: 

Compare to; O: Outcomes), entretanto para fins desta pesquisa o item C (Compare to) não 

se aplica. Com isso, a seguinte questão foi estabelecida: Como os cuidados de enfermagem 

para a alta hospitalar de homens cardiopatas vêm sendo abordado na literatura 

científica? 

 

II. Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão / busca na literatura: 

 

O levantamento bibliográfico aconteceu nas seguintes bases de dados, Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE); Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), sendo 

definido como critérios de inclusão: artigos indexados nas bases de dados; texto completo 

disponível; nos idiomas: inglês, espanhol, português; tendo como ano de publicação o 

período: 2007 a 2017. Sendo excluídas, produções científicas que não apresentavam 

relação com a temática, estudos repetidos e sem o texto disponível na íntegra. 

Foram utilizados os seguintes descritores de acordo com o DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde): saúde do homem; doenças cardiovasculares; cuidados de enfermagem 

e seus respectivos MeSH (Medical Subject Headings): Men’s Health; Cardiovascular 

Diseases; Nursing Care. Foi adotado o operador booleano and, para expor apenas os 

artigos que continham todos os descritores digitados.  

Inicialmente, a estratégia de busca traçada incluiu outros descritores como alta do 

paciente e hospitalização, juntamente com os supracitados, porém não foi obtido êxito com 

cinco descritores. Optou-se então, pela busca com os três descritores mencionados no 

parágrafo anterior. 

 A busca ocorreu no mês de julho de 2017 resultando em: dois artigos encontrados 

na LILACS sendo os dois de interesse; um artigo encontrado na SCIELO sendo que o 

mesmo artigo encontrava-se na LILACS tendo como destino a exclusão; seis artigos 
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encontrados na MEDLINE com aproveitamento de cinco deles; doze artigos encontrados 

na CINAHL, porém nenhum de interesse. Deste modo, sete artigos foram selecionados 

para a discussão. 

 

III. Categorização dos estudos: 

 

 Nesta etapa são definidas quais informações serão extraídas dos estudos 

selecionados de acordo com um instrumento que resuma e sintetize as informações-chave. 

O objetivo é organizar e sumarizar as informações em um banco de dados de fácil acesso e 

manejo. As informações contidas neste banco, geralmente, abrangem a amostra do estudo, 

os objetivos, a metodologia empregada, resultados e principais conclusões
68

. 

  Esta e as próximas etapas da revisão integrativa correspondem aos resultados das 

buscas realizadas na literatura. Entendendo, que os resultados desta revisão auxiliam 

diretamente na construção do guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de 

homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica, esta e as próximas fases 

estão descritas posteriormente, antecipando o processo de elaboração da proposta. 

 

IV. Avaliação dos estudos incluídos: 

  

 Esta etapa equivale à etapa de análise dos dados em uma pesquisa convencional. Os 

estudos selecionados devem ser analisados detalhadamente para garantir a validade da 

revisão e a análise deve ser realizada de forma crítica procurando explicações para os 

resultados diferentes ou conflitantes. A competência clínica do revisor contribui na 

avaliação crítica dos estudos, e auxilia na tomada de decisão para a utilização dos 

resultados na prática clínica. A conclusão desta etapa pode gerar mudanças nas 

recomendações utilizadas na prática
68

. 

 

V. Interpretação dos resultados:  

  

 Trata-se da discussão dos principais resultados quando comparada a pesquisa 

convencional. O revisor realiza a comparação com o conhecimento teórico, a identificação 

de conclusões e implicações resultantes da revisão. Nesta etapa, é possível identificar 
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fatores que afetam a política e os cuidados de enfermagem, bem como, a identificação de 

lacunas que permitam sugestões pertinentes para futuras pesquisas direcionadas à melhoria 

da assistência a saúde
68

. 

 

 

VI. Síntese do conhecimento: 

 

 Nesta etapa, ocorre a apresentação dos principais resultados evidenciados com a 

análise dos artigos selecionados. É de extrema importância devido ao impacto produzido 

pelo acúmulo de conhecimento existente sobre a temática em questão
68

. 

 

 

 

Etapa3: Elaboração do guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de 

homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica 

 

 

 O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é uma ferramenta que visa 

estimular o indivíduo ao autocuidado, bem como fortalecer a adesão ao tratamento 

proposto. Deve ser entendido como um processo educativo, implementado de acordo com 

as necessidades do paciente e família e realizado durante a internação
69

. 

 Desse modo, para definir os componentes / recomendações que deram origem ao 

guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas internados 

em enfermaria de clínica médica, foram utilizadas como base as demandas de cuidados 

identificadas nos homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica e as 

evidências científicas identificadas na revisão de literatura (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 



52 

 

Figura 1: Identificação de evidências para a elaboração do guia assistencial de 

enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas internados em enfermaria de 

clínica médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

 

 

Riscos e Benefícios 

 

 De acordo com a Resolução 466/2012, toda pesquisa em seres humanos envolve 

riscos. Esta pesquisa apresentou riscos mínimos decorrente de desconfortos gerados 

durante a aplicação da entrevista.  

 Essas situações foram contornadas mediante ao esclarecimento de todas as etapas 

da pesquisa ao participante antes de seu envolvimento na mesma, assim como ser realizada 

somente após o seu entendimento e consentimento. Pela garantia ao participante de se 

retirar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum ônus, bem como pela 

confidencialidade das respostas. Pela garantia da imparcialidade do pesquisador na 

abordagem dos hábitos de vida. 

Demandas de cuidados de 

homens cardiopatas 

internados 

Revisão Integrativa da 

Literatura 

 

Evidências clínicas Evidências científicas 

Proposta do guia assistencial de 
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cardiopatas internados em 

enfermaria de clínica médica 
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 Como benefícios diretos, a pesquisa proporciona ao participante melhores cuidados 

na transição do hospital para seu domicílio, fortalecendo as ações de autocuidado, através 

do aprendizado sobre sua doença e os cuidados necessários para a continuidade da 

assistência. Como benefícios indiretos, a pesquisa proporciona aos serviços de saúde 

diminuição de gastos proveniente da redução de reinternações e procura por serviços 

ambulatoriais, passíveis de prevenção e controle com implicações para a redução de 

complicações que levam a internações recorrentes e prejuízo na qualidade de vida de 

homens com cardiopatias.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

 

 A seguir são apresentados os resultados obtidos nas duas primeiras etapas da 

produção de dados: Dados obtidos através da identificação das demandas de cuidados para 

a alta hospitalar de pacientes homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica 

médica e dados obtidos através da revisão integrativa da literatura para levantamento das 

evidências científicas sobre cuidados de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas. 

 

 

Etapa 1: Demandas de cuidados para a alta hospitalar de homens cardiopatas 

internados em enfermaria de clínica médica 

 

 

 A fim de identificar as evidências clínicas das demandas de cuidados de homens 

cardiopatas foi realizada uma pesquisa de campo na enfermaria de clínica médica 

masculina do Hospital Universitário Antônio Pedro, através de um roteiro de entrevista 

aplicado em pacientes com idade de 20 a 59 anos com diagnóstico da internação de 

cardiopatias (Apêndice B). Esta pesquisa aconteceu no período de 10 de março de 2017 a 

12 de setembro de 2017. Ao todo foram 45 dias em campo, com um somatório de 40 h e 25 

minutos nele.  

 Nesse período foram internados nesta clínica 184 pacientes, sendo que desses 47 

possuíam como diagnóstico da internação doenças cardíacas. Desses 47 pacientes, 30 eram 

idosos (possuíam idade maior ou igual a 60 anos). Assim, 17 pacientes encontravam-se de 

acordo com os critérios de elegibilidade deste estudo. Desses 17 pacientes, um se recusou a 

participar da pesquisa, dois estavam ausentes no período da coleta de dados e um era 

reinternação. Ao final, 13 pacientes participaram desta pesquisa.     
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TABELA 1- Representatividade do estudo – HUAP. Set, 2017 

Mês Nº total de internações 

na Clínica Médica 

Masculina 

Nº total de pacientes 

internados com 

cardiopatias 

Nº total de pacientes 

cardiopatas 

internados de 20 a 59 

anos 

Março* 36 05 02 

Abril 35 10 03 

Maio 14 03 02 

Junho 26 07 02 

Julho 37 09 03 

Agosto 31 12 04 

Setembro* 05 01 01 

Total 184 47 17 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017 

*Considerando março a partir do dia 10 e considerando setembro até o dia 12. 

 

  

 O diagnóstico de maior predominância em relação aos 47 pacientes internados com 

doença cardíaca foi a Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) acometendo 12 pacientes 

(25,53%). Em relação aos 17 pacientes internados com idade entre 20 a 59 anos o 

diagnóstico que mais prevaleceu também foi a ICC acometendo 3 pacientes (17,64%), 

seguido de Miocardiopatia Dilatada com 2 casos (11, 76) e Dor Torácica também com 2 

casos (11,76%). Durante os seis meses da coleta de dados, desses 13 paciente 3 

necessitaram de terapia intensiva (23,07%), sendo 2 por procedimento cirúrgico e um por 

intercorrência clínica. Sobre reinternação, apenas um caso foi constatado durante o período 

da coleta (7,69%). 

 A entrevista aplicada ao participante permitiu sua caracterização em relação a 

aspectos relacionados a características demográficas, socioeconômicas, história de saúde 

anterior, hábitos de vida pessoal, bem como alguns itens do exame físico. A seguir, esses 

dados foram agrupados de acordo com os itens do roteiro de entrevista e apresentados em 

sete tabelas. 
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Caracterização de homens hospitalizados com cardiopatias 

 

 Os resultados encontrados permitiram constatar a seguinte caracterização: 

 Predominaram homens na faixa etária entre 50-59 anos (53,80%); procedentes do 

município de Niterói (38,46%); autodeclarados como pardos (61,53%); casados (38,46%); 

com um filho (38,46%); residindo com mais duas pessoas (46,15%); evangélicos 

(38,46%); com casa própria (84,61%) e saneamento básico (92,30%). Possuem o ensino 

médio completo (38,46%); trabalham com serviços gerais (15,38%); são autônomos 

(38,46%) não possuindo vínculo empregatício; em sua maioria trabalham de 7 a 12 horas 

por dia ou possuem carga horária variável. Quando aposentados (23,07%) o principal 

motivo foi a invalidez (100%). Possuem renda familiar de um até três salários mínimos 

(53,84%). 

  

TABELA 2- Caracterização de homens hospitalizados com cardiopatia. HUAP. Set, 2017 

Continua 

Dados N % 

Faixa Etária   

20 – 29 anos 0 0 

30 – 39 anos 2 15,38 

40 – 49 anos 4 30,76 

50 – 59 anos 7 53,80 

Município da Residência   

Niterói  5 38,46 

São Gonçalo 3 23,07 

Maricá 2 15,38 

Duque de Caxias 1 7,69 

Araruama 1 7,69 

Silva Jardim 1 7,69 

Raça   

Branco 4 30,76 

Negro 1 7,69 

Pardo 8 61,53 
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TABELA 2- Caracterização de homens hospitalizados com cardiopatia. HUAP. Set, 

2017 – Continuação 

Dados N % 
 

Estado Civil   

Casado 5 38,46 

Solteiro 3 23,07 

Divorciado 1 7,69 

Viúvo 1 7,69 

União Estável 3 23,07 

 

Nº de Filhos 

0 2 15,38 

1 5 38,46 

2 3 23,07 

3 1 7,69 

4 0 0 

5 ou mais 2 15,38 

   

Composição Familiar   

Mora sozinho 2 15,38 

Mora com mais 1 pessoa 2 15,38 

Mora com mais 2 pessoas 6 46,15 

Mora com 3 ou mais pessoas 3 23,07 

   

Condições de Habitação   

Própria 11 84,61 

Alugada 2 15,38 

Cedida 0 0 

   

Com saneamento básico 12 92,30 

Sem saneamento básico 1 7,69 
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TABELA 2- Caracterização de homens hospitalizados com cardiopatia. HUAP. Set, 

2017 – Continuação 

Dados N % 
 

Religião   

Católico 4 30,76 

Evangélico 5 38,46 

Testemunha de Jeová 1 7,69 

Não tem 3 23,07 

 

Escolaridade   

Analfabeto 0 0 

Fundamental Completo 0 0 

Fundamental Incompleto 4 30,76 

Médio Completo  5 38,46 

Médio Incompleto 4 30,76 

Superior Completo 0 0 

Superior Incompleto 0 0 

Pós graduação 0 0 

   

Profissão/Ocupação   

Comerciante 1 7,69 

Pedreiro 1 7,69 

Motorista 1 7,69 

Design gráfico 1 7,69 

Pintor 1 7,69 

Serviços Gerais 2 15,38 

Fotógrafo 1 7,69 

Microempresário 1 7,69 

Mecânico de refrigeração 1 7,69 

Porteiro 1 7,69 

Auxiliar de escritório 1 7,69 

Não tem 1 7,69 
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TABELA 2- Caracterização de homens hospitalizados com cardiopatia. HUAP. Set, 

2017 – Continuação 

Dados N % 
 

Local de Trabalho   

Bar 1 7,69 

Empresa de gás 1 7,69 

Condomínio Residencial 1 7,69 

Escritório 1 7,69 

Residência 1 7,69 

Autônomo 5 38,46 

Não se aplica (NA) 3 23,07 

   

Horas trabalhadas por dia   

Até 6h 1 7,69 

7 a 12h 3 23,07 

Mais de 12h 2 15,38 

Variável 3 23,07 

Não se aplica 4 30,76 

   

Licença pelo INSS atualmente   

Sim 2 15,38 

Não 11 84,61 

   

Aposentado   

Sim  3 23,07 

Não 10 76,92 

   

Motivo da aposentadoria   

Invalidez 3 100 

Outro 0 0 
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TABELA 2- Caracterização de homens hospitalizados com cardiopatia. HUAP. Set, 

2017 - Conclusão. 

Dados N % 
 

 

Renda Familiar* 

  

Nenhuma 0 0 

Até 1 salário mínimo 2 15,38 

Mais de 1 e até 3 salários 7 53,84 

Mais de 3 e até 5 salários 3 23,07 

Mais de 5 salários 0 0 

Variável 1 7,69 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

*Considerando salário mínimo de 2017: R$ 937,00. 

 

 

 

Dados da hospitalização atual de homens com cardiopatias 

 

 Apresentaram como motivo da internação as miocardiopatias (46,15%) sendo o 

diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva - ICC o principal deles (23,07%) e como 

diagnóstico secundário a Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS (30%). Ainda sobre o 

diagnóstico secundário predominaram os participantes que apresentaram quatro ou mais 

diagnósticos (38,46%). A maioria relatou ter conhecimento do motivo de sua internação 

hospitalar (84,61%). 

 A maioria dos participantes entrevistados teve como procedência o serviço de 

emergência do hospital (53,84%). Sobre a duração de toda a internação hospitalar, 

permaneceram de 16 a 30 dias internados (50%). Sobre a permanência na enfermaria 

apresentaram de 8 a 15 dias de internação (41,66%). Foi constatado apenas um óbito 

durante o período de coleta de dados (8,33%). 

 

 

 

 



61 

 

TABELA 3- Dados da hospitalização atual de homens com cardiopatia. HUAP. Set,2017 

Continua 

Dados N % 

Motivo da Internação 

Hospitalar 

  

Miocardiopatias (Dilatada; 

IC; ICC) 

6 46,15 

Coronariopatias (IAM; Dor 

torácica) 

3 23,07 

Arritmias (FA; BAVT; 

TV) 

3 23,07 

Valvopatias (Estenose 

Mitral) 

1 7,69 

   

Pacientes que não 

apresentaram diagnóstico 

secundário 

4 30,76 

Pacientes que apresentaram 

de 1 a 3 diagnósticos 

secundários 

4 30,76 

   

Pacientes que apresentaram 

4 ou mais diagnósticos 

secundários 

5 38,46 

   

Conhecimento sobre o 

motivo da internação 

  

Sim 11 84,61 

Não 1 7,69 

Parcialmente 1 7,69 
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TABELA 3- Dados da hospitalização atual de homens com cardiopatia. HUAP. 

Set,2017 - Conclusão. 

Dados N % 
 

 

Procedência   

Emergência 7 53,84 

Unidade Coronariana 3 23,07 

Residência 2 15,38 

Transferido de outro 

serviço de saúde 

1 7,69 

Ambulatório  0 0 

   

Permanência Hospitalar   

Até 7 dias 0 0 

8 a 15 dias 3 25 

16 a 30 dias 6 50 

31 a 60 dias 3 23,07 

61 a 90 dias 1 8,33 

Acima de 90 dias 0 0 

   

Permanência na Clínica 

Médica 

  

Até 7 dias 1 8,33 

8 a 15 dias 5 41,66 

16 a 30 dias 4 33,33 

31 a 60 dias 3 23,07 

61 a 90 dias 0 0 

Acima de 90 dias 0 0 

   

Óbito   

Sim 1 8,33 

Não 12 92,30 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 
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QUADRO 1. Dados da hospitalização atual de homens com cardiopatia - diagnósticos 

secundários 

Diagnósticos Secundários N % 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

6 30 

Diabetes Mellitus 2 10 

Dislipdemia 1 5 

Retinopatia diabética 1 5 

Esclerodermia 1 5 

Insuficiência Cardíaca 

Congestiva 

2 10 

Fibrose Pulmonar 1 5 

Insuficiência Aórtica Grave 1 5 

Hipertensão Arterial 

Pulmonar 

1 5 

Fenômeno de Raynaud 1 5 

Acidente Vascular Cerebral 1 5 

Hepatite C 1 5 

Pneumonia 1 5 

Doença Renal Crônica 2 10 

Obesidade 2 10 

Erisipela 1 5 

Artrite Reumatóide 1 5 

Hepatite B 1 5 

Sífilis 1 5 

Cirurgia de Ross 1 5 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

 

História de saúde pregressa de homens hospitalizados 

 Sobre internação hospitalar anterior predominaram os participantes que já haviam 

sido internados (76,92%), nos últimos três meses (60%), permanecendo internado por um 

período de 8 a 15 dias (40%) e como motivo dessa última internação as cardiopatias. 



64 

 

 Quando perguntados sobre o uso regular de medicamentos, a maioria disse fazer 

uso (76,92%) e ter conhecimento para que servem (60%). Predominaram o uso regular de 

medicamentos anti-hipertensivos (63,63%) e de antiarrítmicos (63,63%), seguidos de 

antiagregante plaquetário (54,54%) e diuréticos (54,54%). 

 Quando questionados se alguma vez haviam feito uso de medicamento para 

impotência sexual a maioria disse que não (92,30%).  

 Sobre o acompanhamento em serviço de saúde predominaram os participantes que 

não utilizam (53,84%). Àqueles que disseram utilizar algum serviço, predominou o 

ambulatório hospitalar (66,66%) na especialidade de cardiologia.  

 

 

TABELA 4- História de saúde pregressa de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 - Continua 

Dados N % 

Internação Anterior   

Não 3 23,07 

Sim 10 76,92 

   

Se sim, há quanto tempo:   

Últimos 3 meses 6 60 

Últimos 6 meses 0 0 

Há 1 ano 0 0 

Mais de 1 ano 4 40 

   

Permaneceu por quanto 

tempo internado 

  

Até 7 dias 3 30 

8 a 15 dias 4 40 

31 a 60 dias 3 30 

61 a 90 dias 0 0 

Acima de 90 dias 0 0 
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TABELA 4- História de saúde pregressa de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Continuação 

Dados N % 
 

Motivo da internação 

anterior 

  

Cardiologia 5 50 

Dermatologia 1 10 

Pneumologia 2 20 

Oncologia 1 10 

Não informado 1 10 

Uso regular de 

medicamentos  

  

Não 3 23,07 

Sim 10 76,92 

Se sim, tem conhecimento 

para que servem: 

  

Não 2 20 

Sim 6 60 

Alguns 2 20 

   

Já fez uso de 

medicamento para 

impotência sexual  

  

Não 12 92,30 

Sim 1 7,69 

 

Faz uso atualmente de 

medicamento para 

impotência sexual 

  

Não 13 100 

Sim 0 0 
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TABELA 4- História de saúde pregressa de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Conclusão. 

Dados N % 
 

Acompanhamento em 

serviço de saúde 

  

Não 7 53,84 

Sim 6 46,15 

   

Se sim, qual:   

Ambulatório hospitalar 

 

Especialidade:  

Cardiologia 

Clínica médica 

Nefrologia 

Reumatologia 

4 

 

 

2 

1 

1 

1 

66,66 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia Saúde da 

Família 

 

2 

 

33,33 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

 

QUADRO 2. História de saúde pregressa de homens hospitalizados com cardiopatia – 

classes medicamentosas utilizadas regularmente 

Medicamentos de uso 

regular 

N % 

Anti-hipertensivo 7 63,63 

Antiarrítmico 7 63,63 

Antiagregante Plaquetário 6 54,54 

Estatina 2 18,18 

Diurético 6 54,54 

Hipoglicemiante Oral 1 9,09 

Vasodilatador 1 9,09 
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QUADRO 2. História de saúde pregressa de homens hospitalizados com cardiopatia – 

classes medicamentosas utilizadas regularmente 

Medicamentos de uso 

regular 

N % 

Digitálico 1 9,09 

Anticonvulsivante 1 9,09 

Antiácido 1 9,09 

Ansiolítico 1 9,09 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

 

 

Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia 

 

 Quanto ao uso do tabaco, predominaram os não fumantes (84,61%) e ao uso do 

álcool também àqueles que não utilizavam (84,61%). Nenhum participante relatou utilizar 

atualmente anabolizantes. Apenas um disse que no passado já fez uso (7,69%). 

 Sobre o uso de outras drogas, nenhum relatou usar atualmente. Quando 

questionados se já fizeram uso alguma vez, cinco deles disseram que sim (38,46%). Dentre 

as drogas mais utilizadas foram ressaltados a maconha (100%) e a cocaína (100%). Sobre o 

tempo de consumo dessas drogas predominaram o período de 1 a 5 anos (40%) e de 6 a 10 

anos (40%). 

 Quanto questionados sobre automedicação a maioria disse que realiza (69,23%), 

sendo a cefaleia o motivo predominante. 

 Sobre a prática de atividade física predominaram àqueles que não praticam 

(76,92%). Em relação à atividade de lazer foi constatado que praticam (53,84%), numa 

frequência de às vezes (57, 14%) e sendo a pescaria a atividade de destaque (57, 14%).  

 A maioria dos participantes disse ter atividade sexual ativa (92,30%), com parceira 

fixa (91,66%) e sem uso de preservativos (58,33%). 

 Predominaram os participantes que relataram dormir 5h ou menos por noite 

(61,53%) e apresentarem algum problema para dormir (61, 53%), sendo a insônia 

predominante (62,50%). Quando questionados se sentiam descansados ao acordar houve 

empate em sim (46,15%) e não (46,15%). 
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 Sobre alimentação predominou o consumo de três refeições completas por dia 

(46,15%), com frutas e legumes no cardápio (92,30%), bem como o hábito de comer fast 

food (53,84%). Sobre a hidratação predominou o consumo de 1 a 2l de água por dia 

(53,84%). 

 Quando perguntados sobre padrão de eliminação intestinal e urinário todos 

relataram hábitos normais (100%). 

 

 

TABELA 5 - Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. HUAP. 

Set, 2017 – Continua 

Dados N % 

 

Uso do Tabaco 

  

Não fumante 11 84,61 

Fumantes 2 15,38 

   

Se fumantes,   

Há quanto tempo fuma: 

 

31 anos 

Não soube informar 

 

 

1 

1 

 

 

50 

50 

Quantidade diária 

Menos de 1 maço 

Um maço 

 

1 

1 

 

50 

50 

   

Já fumou antes   

Não  7 53,84 

Sim 4 30,76 

Não se aplica 2 15,38 
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TABELA 5 - Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Continuação 

Dados N % 
 

 

Se fumou antes,   

Parou há quanto tempo: 

 

Menos de 1 ano 

De 1 a 10 anos 

Acima de 10 anos 

 

 

1 

1 

2 

 

 

25 

25 

50 

Fumou por quanto tempo: 

 

Até 10 anos 

11 a 20 anos 

Acima de 21 anos 

 

 

2 

1 

1 

 

 

50 

25 

25 

 

Uso do Álcool 

 

  

Não 11 84,61 

Sim 2 15,38 

 

Se sim, qual a frequência, 

Sempre 

Casualmente 

 

1 

1 

 

50 

50 

   

Já bebeu antes,   

Não  8 61,53 

Sim 3 23,07 

Não se aplica 2 15,38 
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TABELA 5 - Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Continuação 

Dados N % 
 

 

Se sim,  

Parou há quanto tempo: 

 

Menos de 1 ano 

1 a 10 anos 

Acima de 10 anos 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

33,33 

33,33 

33,33 

   

Uso de Anabolizantes   

Utiliza 0 0 

Não utiliza 13 100 

   

Já utilizou: 

Não 

Sim 

 

12 

1 

 

92,30 

7,69 

 

Se sim, por quanto tempo: 

 

Menos de 1 ano 

De 1 a 10 anos 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

0 

100 

   

Outras Drogas   

Utiliza 0 0 

Não utiliza 13 100 

   

Já utilizou: 

Não 

Sim 

 

8 

5 

 

61,53 

38,46 
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TABELA 5 - Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Continuação 

Dados N % 
 

Se sim, qual? 

Maconha 

Cocaína 

Cogumelo 

Chá de trombeta 

 

4 

4 

1 

1 

 

100 

100 

25 

25 

   

Por quanto tempo utilizou? 

1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

Acima de 10 anos 

 

2 

2 

1 

 

40 

40 

20 

 

Automedicação 

  

 

Realiza 

 

9 

 

69,23 

Não realiza 4 30,76 

 

Se realiza, em qual 

situação? 

Cefaleia persistente 

Dor abdominal 

Dor no peito 

Dor ou inflamação de 

garganta 

 

 

 

8 

1 

1 

1 

 

 

 

 

   

Atividade Física   

Pratica 3 23,07 

Não pratica 10 76,92 
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TABELA 5 - Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Continuação 

Dados N % 
 

Se pratica, qual 

frequência? 

2 a 3x na semana 

4 a 5x na semana 

 

 

1 

2 

 

 

33,33 

66,66 

 

Qual atividade realiza? 

Caminhada 

Musculação 

Artes Marciais 

 

 

1 

1 

1 

 

 

33,33 

33,33 

33,33 

 

Atividade de Lazer 

  

Pratica 7 53,84 

Não pratica 6 46,15 

 

Com qual frequência 

pratica? 

Às vezes 

Muitas vezes 

Sempre 

 

 

 

4 

2 

1 

 

 

 

57,14 

28,57 

14,28 

 

Atividade Sexual 

  

Ativa 12 92,30 

Inativa 1 7,69 

Se ativa,   

Com parceiro fixo 

Sem parceiro fixo 

Com uso de preservativo 

Sem uso de preservativo 

Às vezes 

11 

1 

4 

7 

1 

91,66 

8,33 

33,33 

58,33 

8,33 
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TABELA 5- Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017- Continuação 

Dados N % 
 

Sono e Repouso   

 

Horas de sono por noite 

  

Mais de 8h 1 7,69 

8 a 6h 5 38,46 

5 ou menos 7 53,84 

 

Sente-se descansado 

quando acorda? 

  

Sim 6 46,15 

Não 6 46,15 

Às vezes 1 7,69 

 

Possui problemas para 

dormir? 

  

Sim 8 61,53 

Não 5 38,46 

   

Se sim, qual? 

 

Insônia 

Tosse persistente 

Cansaço respiratório 

Ansiedade 

 

 

5 

1 

1 

1 

 

 

62,5 

12,5 

12,5 

12,5 
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TABELA 5- Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Continuação 

Dados N % 
 

 

Alimentação 

  

Refeições completas no dia   

1 1 7,69 

2 1 7,69 

3 6 46,15 

4 4 30,76 

5 1 7,69 

Frutas no cardápio   

Sim 12 92,30 

Não 1 7,69 

 

Se sim, com qual 

frequência? 

Sempre 

Muitas vezes 

Às vezes 

Raramente 

 

 

 

2 

3 

5 

2 

 

 

 

16,66 

25 

41,66 

16,66 

 

 

Ingere legumes e vegetais 

  

Sim 12 92,30 

Não 1 7,69 

 

Hábitos de comer fast 

food 

  

Sim 7 53,84 

Não 6 46,15 
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TABELA 5- Hábitos de vida pessoal de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 – Conclusão. 

Dados N % 
 

 

Se sim, com que frequência 

Muitas vezes 

Às vezes 

Raramente 

 

 

2 

4 

1 

 

 

28,57 

57,14 

14,28 

 

Hidratação 

  

Menos de 1l/dia 2 15,38 

1 a 2l/dia 7 53,84 

2 a 3l/dia 3 23,07 

Mais de 3l/dia 1 7,69 

 

Padrão de Eliminação 

  

Hábitos Intestinais   

1x/dia 8 61,53 

2x/dia 4 30,76 

Mais de 2x/dia 1 7,69 

Normal 13 100 

 

Hábitos Urinários 

  

Normal 13 100 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

 

 

 

Dados do exame físico de homens hospitalizados com cardiopatia 

 

 Houve predomínio de participantes com IMC revelando sobrepeso (46,15%). Sobre 

a circunferência abdominal, predominou uma circunferência menor que 94 cm (53,84%). 
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TABELA 6- Dados sobre exame do físico de homens hospitalizados com cardiopatia. 

HUAP. Set, 2017 

Dados N % 

Índice de Massa 

Corpórea (IMC)* 

  

Menor de 18,5 (magro ou 

baixo peso) 

2 15,38 

Entre 18,5 a 24,9 (normal 

ou eutrófico) 

2 15,38 

Entre 25 a 29,9 (sobrepeso 

ou pré obesidade) 

6 46,15 

Entre 30 a 34,9 (obesidade 

I) 

1 7,69 

Entre 35 a 39,9 (obesidade 

II) 

1 7,69 

Maior ou igual a 40 

(obesidade grave – III) 

1 7,69 

 

 

Circunferência 

Abdominal** 

  

Menor que 94 cm 7 53,84 

Maior ou igual a 94 cm 5 38,46 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

*De acordo com Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Diretrizes 

brasileiras de obesidade 2016 / ABESO - Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica. – 4.ed. - São Paulo, SP 

**De acordo com Manual de prevenção cardiovascular / [editores Ricardo Mourilhe Rocha, Wolney de 

Andrade Martins]. --1. ed. -- São Paulo: Planmark; Rio de Janeiro: SOCERJ - Sociedade de Cardiologia do 

Estado do Rio de Janeiro, 2017. 
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Quantidade de medicamentos em uso durante a internação hospitalar de homens com 

cardiopatia 

 

 Predominaram os participantes que possuíam na prescrição médica cinco ou mais 

medicamentos prescritos (92,30%). 

 

 

TABELA 7- Quantidade de medicamentos em uso durante a internação hospitalar de 

homens com cardiopatias. HUAP. Set, 2017 

Dados N % 

Quantidade de 

medicamentos utilizados 

por paciente 

  

Menos de 5 medicamentos 1 7,69 

5 ou mais 12 92,30 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 

 

 

Medicamentos em uso durante a internação hospitalar de homens com cardiopatias 

 

 Destacaram-se nas prescrições dos participantes desta pesquisa as classes 

medicamentosas das estatinas (42,10%) e os anticoagulantes (42,10%), seguidas dos anti-

hipertensivos (36,84%), antiarrítmicos (36,84%) e dos antiagregante plaquetário (36,84%). 

 

 

QUADRO 3- Medicamentos em uso durante a internação hospitalar de homens com 

cardiopatia.  Continua 

Classe Medicamentosa Nome do Medicamento Utilização 

Antiarrítmicos Carvedilol 7 

 Hemifumarato de 

Bisoprolol 

1 
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QUADRO 3. Medicamentos em uso durante a internação hospitalar de homens com 

cardiopatia. Continuação 

Classe Medicamentosa Nome do Medicamento Utilização 
 

 Atenolol 3 

 Cloridrato de Amiodarona 1 

   

Anti-Hipertensivos Maleato de Enalapril 7 

 Losartana Potássica 3 

 Besilato de Anlodipino 1 

   

Antiagregante Plaquetário Ácido Acetil Salicilico 7 

 Cloridrato de Clopidogrel 3 

   

Anticoagulante Enoxoparina Sódica 8 

 Rivaroxabana 1 

 Varfarina 1 

   

Estatina Sinvastatina 8 

   

Vasodilatadores Dicloridrato de 

Trimedazidina 

1 

 Mononitrato de 

Isosssorbida 

3 

   

Digitálicos Digoxina 1 

   

Antiácidos Omeprazol 4 

 Ranitidina 3 

   

Ansiolíticos Clonazepam 1 

 Alprazolam 1 
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QUADRO 3: Medicamentos em uso durante a internação hospitalar de homens com 

cardiopatia. Conclusão. 

Classe Medicamentosa Nome do Medicamento Utilização 
 

Analgésicos Dipirona 1 

 Paracetamol + Fosfato de 

Codeína 

1 

   

Antiemético Bromoprida 1 

   

Laxantes Óleo Mineral 1 

   

Anti-Helmíntico Albendazol 1 

   

Vitaminas Ácido Fólico 1 

 Tiamina 1 

   

Corticóide Prednisona 1 

   

Anticonvulsivante Fenitoína 1 

   

Hipoglicemiante  Insulina NPH 1 

   

Antifisético Simeticona 2 

   

Antianêmicos Sulfato Ferroso 1 

FONTE: Debona KV. Niterói, Set – 2017. 
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Etapa2: Revisão Integrativa da Literatura – levantamento das evidencias científicas 

sobre cuidados de enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas  

 

 A seleção dos artigos, conforme descrita no capítulo de metodologia, está disposta 

na figura 2. 

 

FIGURA 2- Fluxograma de seleção dos artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Debona KV. Niterói, set - out, 2017. 

 

 Os artigos selecionados foram analisados de forma crítica expondo os resultados 

encontrados. Após, foram discutidos com demais estudos da literatura a fim de comparar 

os principais resultados achados e identificar possíveis lacunas sobre a temática em 

questão. Deste modo, a análise e interpretação dos dados originaram as categorias 

temáticas, com o intuito de facilitar a exposição e discussão dos dados da pesquisa. 

 

 

Bases de dados 

Decs: saúde do homem; doenças cardiovasculares; cuidados de enfermagem e seus 

respectivos MeSH (Medical Subject Headings): Men’s Health; Cardiovascular 

Diseases; Nursing Care. 

Lilacs Scielo Cinahl MedLine 

2 artigos de 

interesse 

 

2 artigos  1 artigo 

Excluído por ser 

repetido em outra 

base 

6 artigos 

5 artigos de 

interesse 

12 artigos 

Nenhum de 

interesse 

7 artigos 

selecionados  
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Categorização dos artigos selecionados 

 

Os estudos selecionados ao fim da revisão integrativa foram organizados em dois 

quadros onde são destacadas informações pertinentes de cada artigo a fim de sintetizar as 

informações de cada pesquisa, obtendo assim, um banco de dados de fácil acesso, 

favorecendo a exposição, análise e discussão dos mesmos.  

No quadro 4 foram destacados o título, o método e os objetivos dos estudos. No 

quadro 5 os resultados principais, o ano, o idioma e país e a base de dados de publicação. 

 

QUADRO 4- Caracterização dos estudos quanto ao título, método e objetivo  

 

Título Método Objetivo 

1. Saúde do homem e 

doença cardiovascular: 

gerenciamento do 

cuidado de enfermagem 

em nível ambulatorial 

Estudo 

descritivo e 

exploratório 

Caracterizar as condições sociodemográficas 

e de hábitos de vida de uma clientela 

masculina e discutir sobre gerenciamento do 

cuidado de enfermagem cardiovascular em 

nível ambulatorial. 

 

2. Fatores associados ao 

descontrole da pressão 

arterial em homens 

 

 

Estudo exploratório  

 

 

Verificar os fatores associados ao 

descontrole da pressão arterial em homens. 

3. The experiences of 

male sudden cardiac 

arrest survivors and their 

partners: a gender 

analysis 

 

Descrição 

interpretativa 

Explorar como as masculinidades moldam 

as experiências dos homens e seus parceiros 

após a sobrevivência da parada cardíaca 

extra-hospitalar. 

4. Patient factors, but not 

provider and health care 

system factors, 

predict medication 

adherence in 

hypertensive black men 

 

Estudo transversal Determinar o paciente, o provedor e os 

fatores do sistema de cuidados de saúde 

associados à aderência à medicação entre 

homens negros hipertensos. 

5. Help seeking for 

cardiac symptoms: 

Beyond the masculine– 

feminine binary 

Estudo exploratório Explorar as maneiras pelas quais o gênero 

informa as experiências e o comportamento 

de busca de ajuda de homens e mulheres que 

apresentaram sintomas de um evento 

cardíaco agudo. 
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6. Predictors of decision 

delay to seeking health 

care among 

Jordanians with acute 

myocardial infarction 

 

Estudo descritivo Identificar preditores de tempo de atraso de 

decisão para a procura de cuidados de saúde 

entre Jordanianos com infarto agudo do 

miocárdio. 

7. Striving for balance in 

daily life: experiences of 

Swedish women and 

men shortly after a 

myocardial infarction 

Estudo descritivo Descrever experiências do cotidiano das 

mulheres e homens nos primeiros quatro a 

seis meses após o infarto agudo do 

miocárdio. O foco é sobre problemas, 

gerenciamento de problemas e suporte de 

sua rede. 

FONTE: Debona KV. Niterói, out-nov, 2017. 

 

 

QUADRO 5: Caracterização dos estudos quanto aos resultados principais, ano de 

publicação, país e idioma e base de dados de publicação.  

 

Resultados Principais Ano País / 

Idioma 

Base de 

dados 

1. Caracterizaram-se homens acima de 40 anos, 

aposentados, pensionistas ou desempregados, com 

baixa renda e escolaridade, padrão de sono 

insatisfatório e 52% hipertensos. Observou-se que os 

fatores de risco são modificáveis, podendo corrigi-los 

através da educação em saúde e mudanças no estilo de 

vida. 

 

2016 Brasil / 

Português 

Scielo 

2. Constatou-se alta prevalência de descontrole da 

pressão arterial, de hábitos de vida inadequados e de 

excesso de peso. 

  

2016 Brasil / 

Português 

Scielo 

3. Masculinidades desempenharam um papel nas 

experiências masculinas de recuperação e adaptação 

após parada cardíaca extra-hospitalar. A masculinidade 

hegemônica explicou em parte as experiências dos 

homens, notadamente a relutância em buscar apoio 

profissional e reações às mudanças no estilo de vida. 

 

2015 Reino 

Unido / 

Inglês 

MEDLINE 

4. A idade, a auto eficácia e a depressão foram 2012 EUA / MEDLINE 
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associadas à aderência à medicação anti-hipertensiva 

em homens negros que recebem cuidados em 

Community / Health Centers. 

 

Inglês 

5. Os achados revelam que o comportamento dos 

homens e das mulheres não é facilmente analisado em 

padrões de gênero binários distintos. Comportamento 

que poderia ser esteriotipicamente ser pensando como 

“masculino” ou “feminino” foi compartilhado por 

homens e mulheres. 

 

2010 Canadá / 

Inglês 

MEDLINE 

6. As variáveis que correspondentemente previam o 

atraso na decisão entre homens e mulheres Jordanianos 

foram idade, à espera do sintoma desaparecer, 

ansiedade por apresentação de sintomas e respostas de 

outros aos sintomas do paciente. 

 

2009 EUA / 

Inglês 

MEDLINE 

7. Sintomas físicos e o sofrimento emocional foram os 

problemas mais comumente descritos nos primeiros 

meses após o infarto do miocárdio. Os informantes 

gerenciam os problemas negociando consigo mesmos, 

confiando em suas próprias capacidades, alterando as 

atitudes e comportamentos e tomar suas próprias 

decisões. A rede geralmente era favorável, mas 

bastante frequentemente os informantes também 

experimentaram problemas de comunicação quando 

interagiram com sua rede. 

2007 Suécia / 

Inglês 

MEDLINE 

FONTE: Debona KV. Niterói, out – nov, 2017. 

 

 

 Dos sete artigos selecionados para esta revisão, dois foram desenvolvidos no Brasil 

(28,57%), dois nos EUA (28,57%), um no Reino Unido (14,28%), um no Canadá (14,28%) 

e um na Suécia (14,28%). 
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GRÁFICO 1- Distribuição dos artigos selecionados quanto ao país de publicação 

 

 Em relação ao idioma de publicação, cinco foram publicados em inglês (71,42%) e 

dois em português (28,57%).  

 

 

 

 

GRÁFICO 2- Distribuição dos artigos selecionados quanto ao idioma de publicação 

 

 Sobre a identificação desses estudos nas bases de dados, cinco deles foram 

encontrados na Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE 

(71,42%) e dois na Scientific Electronic Library Online – SCIELO (28,57%). Não foram 

encontrados artigos de interesse na bases Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL). 

 

 

País de publicação 

Brasil

EUA

Canadá

Reino Unido

Suécia

Idioma de publicação 

Inglês

Português
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GRÁFICO 3- Distribuição dos artigos selecionados quanto às bases de dados publicação 

 

 

 Quanto ao ano de publicação foram encontradas duas publicações em 2016 

(28,57%), uma em 2015 (14,28%), uma em 2012 (14,28%), uma em 2010 (14,28%), uma 

em 2009 (14,28%) e uma em 2007 (14,28%).   

 

 

 

GRÁFICO4- Distribuição dos artigos selecionados quanto ao ano de publicação 

 

 

 Sobre o tipo de estudo desenvolvido, dois deles eram descritivos (28,57%), dois 

eram exploratórios (28,57%), um era descrito e exploratório (14,28%), um era transversal 

(14,28%) e um qualitativo interpretativo (14,28%). 

  

Base de dados de publicação 

MEDLINE

SCIELO

LILACS

CINAHL

Ano de publicação 

2016

2015

2012

2010

2009
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GRÁFICO 5- Distribuição dos artigos selecionados quanto ao tipo de estudo 

 

 Após a leitura detalhista de cada estudo, alguns aspectos se destacaram entre eles, 

originando seguimentos temáticos. Assim sendo, os mesmos foram organizados, de modo a 

favorecer a exposição e discussão dos resultados, em três categorias:  

 

• Fatores causais de desenvolvimento e agravamento da doença cardíaca em homens: 

análise de quatro artigos que se preocuparam em identificar fatores que influenciam no 

desenvolvimento e agravamento da doença cardíaca no homem; 

• O gênero e suas implicações para a saúde de homens cardiopatas: análise de dois artigos 

que abordaram as implicações da questão de gênero no comportamento de saúde de 

homens cardiopatas; 

• Problemas vivenciados por homens após a experiência de um evento cardíaco: análise de 

um artigo que abordou como a experiência de um evento cardíaco implicou no cotidiano de 

homens. 

 Cabe ressaltar duas observações sobre a análise do conteúdo dos artigos 

selecionados. A primeira observação refere-se à ausência de artigos que abordassem os 

cuidados de enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas. E a segunda 

observação refere-se ao fato de que alguns desses artigos traziam também implicações para 

a saúde das mulheres, porém abordavam separadamente cada grupo em suas 

considerações, sendo possível a análise dos aspectos inferentes à saúde do homem que 

poderiam nortear os cuidados de enfermagem para a alta hospitalar. 

 A discussão dos resultados encontrados na categorização dos estudos se dará no 

capítulo de discussão dos resultados.  

 

Tipo de estudo Descritivo

Exploratório

Descritivo e
exploratório
Transversal

Qualitativo
interpretativo
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CAPÍTULO IV. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Demandas de cuidados para a alta hospitalar de homens cardiopatas internados em 

enfermaria de clínica médica 

 

 De acordo com dados encontrados na pesquisa de campo, a faixa etária que 

predominou nas internações de homens com cardiopatias foi a de 50 a 59 anos. Dados de 

2014 apontam que a taxa de internação em homens de 20 a 59 anos foi maior em 

indivíduos de 50 a 59 anos em todas as regiões do Brasil
70

, sendo a ocorrência de doenças 

cardiovasculares em faixas etárias mais elevadas justificadas principalmente pela 

predisposição biológica para essas doenças inerentes ao avançar da idade, independente de 

outros fatores de risco
37

. 

 Em relação ao município de residência, Niterói predominou sobre os demais. 

Ressalta-se também que a maioria dos outros municípios citados pelos participantes está 

incluído na chamada Região Metropolitana II que engloba além de Niterói, as cidades de 

Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Em conjunto, todos 

estes municípios estão em conformidade com o atendimento do Hospital Universitário 

Antônio Pedro - HUAP (campo da pesquisa) cuja área de abrangência atinge uma 

população estimada em mais de dois milhões de habitantes. Como se situa próximo à 

cidade do Rio de Janeiro, o HUAP atende também parte da população deste município.    

 Atualmente, o Hospital Universitário Antônio Pedro é a maior e mais complexa 

unidade de saúde da Grande Niterói e, deste modo, considerado na hierarquia do SUS 

como hospital de nível terciário e quaternário, isto é, unidade de saúde de alta 

complexidade de atendimento
65

.  

 Sobre a raça, item esse autodeclarado pelos participantes, predominaram os pardos. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia - IBGE no censo de 2010, 

o percentual da população declarada como pardos cresceu de 38,5% para 43,1% quando 

comparada com o censo de 2000. Outros dados interessantes do censo de 2010 foram o 

aumento da proporção de pretos que subiu de 6,2% para 7,6% e a diminuição da população 

que se declara branca que foi de 53,7% para 47,7%
71

.  

 A miscigenação racial presente em nosso país é fruto da herança histórica da 

colonização de nosso solo. Muitas discussões sociais e culturais existem sobre esse assunto 
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e nelas são ressaltados que as desigualdades e discriminação por raça são fatores presentes 

em nosso meio. Acesso a oportunidades de trabalho, exclusão social e pobreza são 

exemplos citados quando o assunto tratado é a questão racial
72

. 

 Sobre a religião, a maior parte dos homens relatou possuir alguma religião sendo a 

evangélica a mais pronunciada. A religiosidade e a espiritualidade são utilizadas pelas 

pessoas como forma de se obter força e conforto diante das adversidades da vida, como por 

exemplo, em situação de doença e morte
37

. 

 Em relação ao estado civil e composição familiar destacaram-se os homens 

casados, com um filho, residindo com mais duas pessoas em casa própria e com 

saneamento básico. A presença de uma companheira é entendida pelos homens como uma 

garantia de cuidados, sendo o casamento um fator de proteção em uma variedade de 

doenças
73,74

. 

 De acordo com dados do IBGE no censo de 2010, das cerca de 57 milhões de 

unidades domésticas recenseadas, quase 50 milhões eram ocupadas por duas ou mais 

pessoas com parentesco, com diferentes configurações. “A família é considerada a 

primeira fonte de proteção e seguro contra as dificuldades, além de formar o núcleo de 

muitas redes sociais essenciais para a sobrevivência”
75

. 

 Sobre a escolaridade, trabalho/ocupação e renda predominaram os homens com 

ensino médio completo, que trabalham com serviços gerais, autônomos com carga horária 

de 7 a 12 horas por dia ou variável e com renda familiar de um até três salários mínimos.  

Pessoas com menor escolaridade e renda são mais vulneráveis a doenças crônicas não 

transmissíveis, como a doença cardiovascular, pelo fato de apresentarem maior exposição a 

fatores de risco, menor informação e acesso aos serviços de saúde
76

. 

 Em relação aos dados encontrados de licença médica pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS e aposentadoria (15,38% e 23,07% dos casos, respectivamente) 

destacam-se não os números levantados, mas sim a importância que eles representam no 

cenário socioeconômico do país. Dos participantes que relataram serem aposentados, a 

invalidez foi o motivo relatado em todos os casos. 

 As doenças crônicas não transmissíveis representam 74% das mortes no Brasil e 

são consideradas um problema de saúde pública
76

. Além da elevada taxa de mortalidade, 

essas doenças tem gerado perda da qualidade de vida devido ao alto grau de limitações e 

incapacidades para as atividades cotidianas. Para mais, elas causam impacto econômico 
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nas famílias, comunidade e sociedade
77

. No Brasil, o custo das internações hospitalares por 

doenças cardiovasculares é considerado o maior dentre todas as causas
78

. 

 O principal motivo da internação hospitalar foi a Insuficiência Cardíaca 

Congestiva. A Insuficiência Cardíaca constitui a primeira causa de internação hospitalar 

em pacientes com idade acima de 60 anos no Brasil
79

. Projeções estimam que de 2012 a 

2030 a prevalência de IC aumentará em 46% significando mais de 8 milhões de pessoas 

acima de 18 anos com esta doença
80

. O envelhecimento populacional e os avanços 

terapêuticos no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio, da Hipertensão Arterial e da 

própria IC são as razões apontadas para o aumento de sua prevalência
79

.  

 No Brasil, a IC corresponde a 30% das internações relacionadas com o aparelho 

cardiovascular e gera um custo anual de 200 milhões de reais
81

. Ela é considerada um 

grave problema de saúde pública devida sua elevada mortalidade e morbidade
80

, 

apresentando uma taxa de reospitalização em até seis meses após a alta de 30 a 40%
82

.  

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) foi encontrada como a doença secundária 

de maior evidência. A HAS é considerada um importante fator de risco para complicações 

cardíacas e cerebrovasculares
83

. É uma doença de alta prevalência e baixo controle. No ano 

de 2001, a elevação da pressão arterial ocasionou cerca de 7,6 milhões de mortes no 

mundo sendo a maior parte em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e 

mais da metade em indivíduos entre 45 e 69 anos. A prevalência desta doença é mais 

elevada em homens até os 50 anos de idade
84

. 

 Sobre a procedência dos homens na procura dos serviços de saúde foi constatado o 

serviço de emergência do hospital. Os homens apresentam uma baixa adesão aos serviços 

de atenção básica por entenderem que esses serviços são espaços feminilizados, 

apresentarem equipe composta pela maioria de mulheres, por acreditarem que não possuem 

programas voltados para eles, bem como pelo horário de funcionamento dessas unidades 

serem compatíveis com o horário de trabalho. A atenção especializada como porta de 

entrada dos homens no serviço de saúde compromete as ações de prevenção e promoção da 

saúde tendo como consequência o agravo da morbidade pelo retardamento na atenção à 

saúde
4,5

.  

 O período de permanência hospitalar constatado foi de 16 a 30 dias. Dados do 

DATASUS sobre média de permanência hospitalar para internações do SUS até agosto de 

2017 destaca para a região Sudeste uma média de 5,9 dias de internação, sendo a média 
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nacional de 5,5 dias
85

. Em 2009 a média nacional do tempo de internação entre pacientes 

de clínicas médicas era de 6,6 dias
86

. 

 A presença na internação de variáveis como dor, etilismo, tabagismo, hipertensão 

arterial, diabetes mellitus e infecções hospitalares podem aumentar o tempo de 

permanência hospitalar
86

. A permanência hospitalar de longa duração além de contribuir 

para a redução da qualidade da assistência e o aumento dos custos hospitalares, mantém o 

paciente fora do convívio familiar e da comunidade e o expõe a riscos que poderiam ser 

evitáveis como: infecções hospitalares, depressão, perda de condicionamento físico, 

trombose venosa profunda e quedas
87

.   

 Sobre internação hospitalar anterior houve o predomínio dos participantes que 

sofreram internação nos últimos três meses, permanecendo por um período de 8 a 15 dias 

sendo as cardiopatias o principal motivo. A reospitalização consiste na readmissão do 

paciente no âmbito hospitalar no período de 30 dias após sua alta hospitalar, podendo estar 

ou não associada à patologia de base que ocasionou a primeira internação
88

. 

 Em relação às cardiopatias, as readmissões hospitalares podem estar associadas à 

progressão natural da cardiopatia de base, ao agravamento de comorbidades prévias, ao 

surgimento de uma nova condição clínica ou cirúrgica, como também à polifarmácia pelo 

risco de eventos adversos
88

.  

 Somando-se isso ao fato de que os homens possuem dificuldade em reconhecer as 

suas necessidades de saúde e até mesmo rejeitam a possibilidade de adoecer, marcas de 

uma cultura onde predomina a masculinidade hegemônica, temos como consequência um 

maior número de readmissões hospitalares por parte dos homens. Um estudo paulista 

publicado este ano procurou caracterizar os pacientes reinternados no setor de cardiologia 

de um hospital escola encontrou a maioria de homens, com idade média de 63,5 anos e de 

baixa escolaridade
89

. Este estudo também corrobora com outros nos quais é identificado o 

homem como principal sujeito de readmissões hospitalares
90

.  

 Em relação ao uso regular de medicamentos predominou àqueles que fazem uso. O 

uso regular de medicamentos faz parte do cuidado integral aos portadores de doenças 

crônicas possibilitando o controle da doença, a redução da morbimortalidade e melhoria da 

qualidade de vida
91

.   

 Sobre o acompanhamento de saúde sobressaíram àqueles que não utilizam serviços 

para o acompanhamento. O cuidado não é visto pelos homens como uma prática em seu 



91 

 

cotidiano
92

. Ele é considerado um papel feminino no qual as mulheres são preparadas 

desde cedo para esta responsabilidade. Esse pensamento reflete diretamente nas atitudes 

masculinas de busca pelos serviços de saúde em que a maioria dos homens procura 

atendimento na atenção especializada quando apresentam o quadro agudo de sua doença
5
. 

 Em relação a hábitos de vida como consumo de tabaco e álcool, estes não foram 

evidenciados nesta pesquisa. Estes dados vão à contramão de outros estudos que 

evidenciam um número maior de indivíduos consumidores destas substâncias e portadores 

de DCNT. O tabagismo e o etilismo são considerados fator de risco para o aumento de 

morbimortalidade por doenças como as doenças coronarianas, o acidente vascular cerebral, 

a hipertensão arterial sistêmica, a cirrose, bem como alguns tipos de câncer
93

.  

 Sobre ao uso de outras drogas nenhum dos participantes relatou usar atualmente, 

entretanto alguns deles já fizeram uso no passado. Dentre as drogas citadas, a cocaína e a 

maconha foram consumidas por todos os participantes que informaram terem feito uso. O 

consumo de drogas ilícitas tem sido associado a eventos cardíacos devido sua toxicidade 

ao sistema cardiovascular, constituindo um problema social com implicações na saúde
94

.  

  A ocorrência de várias doenças cardiovasculares tem sido associada ao consumo de 

cocaína como o infarto agudo do miocárdio, isquemia miocárdica, miocardite, 

cardiomiopatia, arritmias, hipertensão arterial sistêmica, dissecção aórtica, endocardite e 

aceleração do desenvolvimento de aterosclerose
94

.  

 A cocaína é considerada um potencializador do aumento da frequência cardíaca, da 

contração cardíaca e do potencial de relaxamento cardíaco e vasoconstricção, como 

também podem causar efeitos inibitórios como a redução do potencial de relaxamento 

cardíaco, diminuição da fração de ejeção e aumento da vasodilatação. A maconha pode 

causar aumento da demanda de oxigênio e assim complicar com hipertensão, doença 

cerebrovascular e aterosclerose coronariana
94

. 

 Em relação à automedicação foi constatado que a maioria dos homens possui a 

prática de se automedicar. A automedicação é uma prática difundida em todo o mundo e 

fatores econômicos, políticos e culturais tem contribuído para o seu crescimento
95

. Os 

homens possuem uma percepção de saúde diferenciada considerando a doença como 

demonstração de fragilidade e implicando na pouca procura pelas ações de prevenção e 

promoção de saúde. Estudos demonstram que os homens mais jovens quando doentes tem 

como primeira iniciativa a procura por farmácias e prontos socorros
96

.  
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 Nesta pesquisa, foi constatado que os homens não praticam de atividade física, 

fazem três refeições completas ao dia, possuem o hábito de comer fast food e apresentaram 

característica predominante de sobrepeso na avaliação do IMC. As mudanças nos hábitos 

alimentares e comportamentais ocasionados pelo processo de industrialização e 

urbanização onde há uma maior oferta de alimentos com alto teor energético, associados a 

falta de atividade física, ao aumento do sedentarismo, assim como a ocorrência de 

sobrepeso e obesidade, contribuem para o aumento da incidência das doenças 

cardiovasculares
97,73

.   

 Em um estudo que comparou a prevalência de hipertensão arterial em indivíduos 

com sobrepeso e obesidade foi constatado que a prevalência de hipertensão foi de 59% 

maior em indivíduos com sobrepeso e 149% maior em indivíduos com obesidade quando 

comparados com indivíduos com peso considerado normal, o que contribui ainda mais para 

as complicações cardíacas
97

. 

 Sobre as condições de sono e repouso ficou constatado que os homens dormem 

cinco horas ou menos por noite e apresentam problemas para dormir como a insônia. 

Achados da literatura demonstram associação entre problemas relacionados ao sono e a 

mortalidade cardiovascular, sobretudo em homens
98

. 

 O sono desempenha um papel importante na prevenção e recuperação de doenças e 

sua privação pode desencadear prejuízos de cognição, memória, estabilidade emocional, 

aumento do apetite e comprometimento das funções imunológicas e inflamatórias. Estudo 

realizado constatou que a privação parcial do sono em homens saudáveis durante cinco 

noites foi o suficiente para causar disfunção endotelial venosa e distúrbios do controle 

autonômico cardiovascular, ocasionando aumento na atividade simpática e prejuízo na 

variabilidade da pressão arterial
99

. 

 A insônia demonstra-se como um dos problemas de alteração do sono mais 

associados a doença e mortalidade cardiovascular, principalmente em homens. Uma 

explicação fisiológica para essa associação indica um mecanismo inflamatório associado às 

duas condições clínicas, no qual os pacientes com insônia mostram um aumento dos 

marcadores inflamatórios da mesma maneira que observadas alterações nesses marcadores 

em pacientes cardiopatas, podendo ser um indicador pré clínico de aterosclerose
98

. 

 Em relação à atividade sexual predominaram os homens que disseram possuir uma 

vida sexual ativa. É fato que questões culturais de gênero relacionadas ao domínio 
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masculino influenciam as respostas e mesmo a aceitação do paciente em relação à questões 

sexuais. Estimativas apontam que cerca de 25% dos pacientes que após um diagnóstico ou 

procedimento cardíaco retomam sua vida sexual normal com a mesma frequência e 

intensidade anterior; metade dos pacientes retomam a vida sexual com alguma diminuição 

em frequência e /ou intensidade e os demais 25% não retomam a sua vida sexual
100

 . 

 Várias alterações cardiovasculares, neurais e metabólicas são necessárias para que 

aconteça a relação sexual. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial durante a 

atividade sexual acontece da mesma maneira que em qualquer atividade física aeróbica. 

Pacientes com doença cardíaca precisam ter conhecimento do seu grau de limitação para 

esse tipo de atividade para que o aumento excessivo e potencialmente perigoso não cause 

descompensações
100

. 

 A doença cardiovascular interfere na atividade sexual dos indivíduos portadores de 

duas formas principais: uma relacionada ao diagnóstico e sua repercussão psicológica 

como ansiedade, medo de morrer e restrições na atividade física; a outra forma pelo uso de 

fármacos que podem produzir efeitos adversos que prejudicam no desempenho da 

atividade sexual como perda da libido e disfunção erétil
100

. 

 Outros estudos relatam também que pacientes com doenças cardiovasculares são de 

alto risco para o desenvolvimento de disfunção erétil devido à própria natureza da doença 

cardíaca como a aterosclerose e a diminuição do débito cardíaco. Ressaltam ainda que os 

pequenos vasos penianos parecem ser mais susceptíveis a oclusão aterosclerótica do que as 

próprias artérias coronarianas, podendo ser a disfunção erétil um dos primeiros sinais de 

doença cardiovascular
101

. 

 Sobre a atividade de lazer foi constatado que os homens realizam essa prática, dado 

este que se contrapõe ao discurso masculino. Emergidos em uma cultura capitalista e 

rodeados por questões culturais de gênero, o homem tende a colocar o trabalho como 

sendo a única atividade realizada em seu cotidiano e sendo argumento para várias situações 

como pouca procura por serviços de saúde e pouco tempo para realizar atividades físicas e 

de lazer
102

.  

 Atividades de lazer estão associadas a práticas e gostos pessoais, bem como aos 

recursos disponíveis para executá-las. São atividades realizadas no tempo livre, ou seja, no 

tempo em que não há obrigações e deveres profissionais, familiares, dentre outros. São 
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atividades prazerosas, vinculadas à satisfação pessoal. Sofrem influencia de fatores sociais, 

culturais, econômicos, ideológicos e físicos
103,104

. 

 Em relação à prescrição medicamentosa durante a internação foi constatado o 

predomínio de prescrições com cinco ou mais medicamentos. O consumo concomitante de 

cinco ou mais medicamentos constitui a chamada Polifarmácia
105

. A polifarmácia é vista 

como um dos principais fatores de risco para a ocorrência de interações medicamentosas e 

reações adversas, principalmente quando associado à complexidade clínica de pacientes 

hospitalizados
106

.  

 A quantidade de medicamentos e suas doses diárias também interferem na adesão 

medicamentosa. Ressalta-se que para cada dose diária incluída no esquema terapêutico 

leva a uma diminuição da taxa de adesão ao tratamento
107

.   

 A presença de doenças crônicas não transmissíveis é um dos fatores que contribui 

para a ocorrência da polifarmácia devido à presença de comorbidades e ao tratamento 

medicamentoso complexo
108

. 

 

Revisão Integrativa da Literatura – levantamento das evidencias científicas sobre 

cuidados de enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas 

 

Após leitura minuciosa de cada estudo, alguns aspectos se destacaram entre eles, 

originando seguimentos temáticos. Sendo assim, os mesmos foram organizados, de modo a 

favorecer a exposição e discussão dos resultados, em três categorias:  

• Fatores causais de desenvolvimento e agravamento da doença cardíaca em homens: 

análise de quatro artigos que se preocuparam em identificar fatores que influenciam no 

desenvolvimento e agravamento da doença cardíaca no homem; 

• O gênero e suas implicações para a saúde de homens cardiopatas: análise de dois artigos 

que abordaram as implicações da questão de gênero no comportamento de saúde de 

homens cardiopatas; 

• Problemas vivenciados por homens após a experiência de um evento cardíaco: análise de 

um artigo que abordou como a experiência de um evento cardíaco implicou no cotidiano de 

homens. 
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Fatores causais de desenvolvimento e agravamento da doença cardíaca em homens 

 

 Foram constatados fatores causais em comum para desenvolvimento e agravamento 

da doença cardíaca em homens, sendo eles: idade; excesso de peso; sedentarismo; nível 

alto de estresse; baixa renda; baixa escolaridade; aposentados, pensionistas ou 

desempregados; baixa procura pelos serviços de saúde; não reconhecimento dos sintomas; 

negação dos sintomas; medo do diagnóstico; ansiedade; depressão.  

 Grande parte desses fatores é considerada de risco para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, e classificados como 

modificáveis estando relacionados a hábitos de vida influenciados desde a infância e 

continuados ao logo da vida, o que contribui para o agravamento de sua saúde
109

.    

 São considerados fatores de risco modificáveis para as doenças cardiovasculares 

uma dieta rica em energia, gordura saturada, colesterol e sal; consumo de bebida alcoólica, 

tabagismo e estilo de vida sedentário, sobrepeso e obesidade
110,111

. Ações de prevenção dos 

principais fatores podem auxiliar na redução da maioria das doenças cardiovasculares, 

alterando seu curso, melhorando o prognóstico e a qualidade de vida dos indivíduo
110

. 

 Sobre os fatores de baixa renda e baixa escolaridade é importante ressaltar que as 

doenças crônicas não transmissíveis apresentam como determinantes sociais as 

desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e serviços, a baixa escolaridade, as 

desigualdades no acesso à informação, dentre outros. No Brasil, elas acometem mais as 

camadas mais pobres da população e grupos mais vulneráveis, neles incluídos a população 

de baixa renda e escolaridade
10

.  

 Fatores como negação dos sintomas e medo do diagnóstico trazem a discussão 

aspectos particulares da construção da identidade masculina como a invulnerabilidade às 

doenças. O homem considera a doença como sinônimo de fragilidade e a necessidade de 

procurar por serviços de saúde colocariam em risco a sua masculinidade
5
. A aproximação 

de características de sensibilidade, dependência e cuidado, faz o homem acreditar que está 

predisposto a doenças, lesões e mortes
112

. Assim, os colocam mais frequentemente frente a 

situações de risco para sua saúde
5
. 

 A depressão, também citada como fator, merece destaque em indivíduos portadores 

de doenças cardiovasculares. Indivíduos acometidos por doenças cardiovasculares estão 

expostos a desconfortos físicos, psicológicos e sociais relacionados ao tratamento e 
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podendo com isso, influenciar na adaptação a um novo estilo de vida e gerar sintomas de 

ansiedade e depressão
113

. 

  Visando contemplar os cuidados de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

com cardiopatias, esses fatores devem ser considerados e, juntamente aliados com a 

experiência clínica, a fim de compreender e resolver as necessidades de saúde desses 

pacientes. 

 

O gênero e suas implicações para a saúde de homens cardiopatas 

 

 Os ideais e comportamentos masculinos típicos do gênero, no qual o homem é visto 

como invulnerável às doenças, que demonstra força, virilidade e nega emoções e 

fraquezas, são ainda presentes na história masculina e influenciam no modo como lidam 

com sua saúde.   

 Um diferencial constatado nesta analise evidencia que a procura por serviços de 

saúde por homens cardiopatas vem se apresentando contraditórias ao comportamento 

estereotipado pela questão de gênero. As circunstâncias contextuais em que esses homens 

estão inseridos quando percebem a manifestação de sintomas (o tempo e a localização do 

evento, e as pessoas presentes) foram apontadas como importante aspecto para o homem 

tomar a decisão de procurar o serviço de saúde. Acrescenta-se a este aspecto, a percepção 

masculina da natureza e gravidade de seus sintomas na decisão de buscar ajuda.  

 A masculinidade desempenha um papel importante na relação do homem 

cardiopata e seu autocuidado para a saúde, mas também está aberta a mudanças, tornando 

seu entendimento ainda mais complexo. Ao se estudar a masculinidade é importante 

considerar o espaço e o tempo histórico, pois eles apresentam significados diferentes de 

uma sociedade para outra e numa mesma sociedade, mas em tempo diverso
29

. 

 Pessoas que fazem parte do convívio pessoal do homem podem desempenhar um 

importante papel no enfrentamento de doenças. O fato de poder conversar sobre saúde com 

pessoas próximas a ele, questionar, aprender e expressar suas necessidades permite que o 

homem se liberte de uma dependência e de uma suposta objetividade que o impede de 

buscar apoio para saúde
114

. 

 A percepção da doença pelo indivíduo envolve a sua compreensão dos diversos 

aspectos relacionados à saúde e considera suas experiências individuais e coletivas. Deste 
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modo, o surgimento de uma doença pode desencadear diversas reações que variam de 

indivíduo para indivíduo
115

. 

 A utilização dos serviços é determinada pelas necessidades de saúde, ou a 

existência da doença, bem como sua gravidade e urgência, entre outros. Ressalta-se que o 

fato do usuário se sentir suscetível a um problema de saúde é importante motivador para a 

busca de serviços de saúde. Sentimentos e preocupações com relação à consequência da 

doença como morte, dor ou incapacidade, bem como piores condições de vida também o 

impulsionam a procurar ajuda
116

. 

 A doença cardíaca pode alterar os hábitos de vida de pessoas por ela acometidas 

pela dificuldade em desempenhar determinadas atividades cotidianas em decorrência dos 

sintomas como dor, palpitação, fadiga, edema, dentre outros e geralmente provocam 

intenso sofrimento psíquico pelas restrições do seu diagnóstico
117

. 

 Todos esses aspectos colocam o homem frente à situação de enfrentamento ou não 

de sua situação de saúde e, apesar de ainda enfatizado a ideia do homem invulnerável, forte 

e provedor, encontramos novos comportamentos que sugerem novas abordagens deste 

homem em crescente evolução. 

 

Problemas vivenciados por homens após a experiência de um evento cardíaco  

 

 Problemas como mudanças no corpo e na mente, sentimentos de incerteza, 

problemas com mudanças comportamentais e restrições hospitalares foram apontados 

como presente na vida de homens após a manifestação da doença cardíaca.  

 As doenças cardiovasculares causam no indivíduo comprometimento de sua 

capacidade física devido à deteriorização da função cardíaca
118

. Além disso, o estigma que 

uma doença cardíaca pode representar e a convivência com os sintomas por ela 

ocasionados resulta não só em comprometimento físico, como também em psíquico e 

social, já que esse paciente convive com a possibilidade de uma nova descompensação ou 

piora de sua condição clínica a despeito do tratamento adequado
119

.   

 A descoberta de doença cardíaca implica em mudanças de hábitos de vida, assim 

como em seu cotidiano. Para seu controle é preconizado à prática de atividade física diária, 

o uso regular de medicamentos e a adoção de hábitos alimentares e comportamentais 

saudáveis
120

.   
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 O simbolismo dado ao coração como órgão motor da vida pode resultar em 

experiências significativas e desagradáveis de ameaça à sobrevivência humana, como 

também pode contribuir para a exacerbação de sentimentos diversos como medo, 

ansiedade, temor e preocupação
121

. 

 Esses fatores demonstram como o tratamento da doença cardíaca pode inferir na 

qualidade de vida dessas pessoas. Pacientes com maior nível de conhecimento sobre seu 

problema de saúde tendem a adquirir mais segurança e confiança para o autocuidado, o que 

proporciona também uma melhor adesão ao tratamento
121

. A percepção das consequências 

da doença na vida desses sujeitos e sua avaliação implicarão no impacto da sua qualidade 

de vida
122

.  

 

 

Construindo o caminho para o guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar 

de homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica 

 

 A análise das evidências clínicas e científicas permitiu a identificação de 

características que revelam necessidades de atendimento da população masculina 

cardiopata e que dão base para a formulação de um instrumento da assistência de 

enfermagem que contemple o seu atendimento.  

 As características que foram semelhantes nas duas etapas foram idade 

(compreendendo faixa etária mais avançada), baixa escolaridade, baixa renda, 

sedentarismo, excesso de peso, baixa procura por serviços de saúde e a influência da 

masculinidade hegemônica.  

 Correlacionando com a extensa revisão de literatura realizada na discussão das duas 

etapas deste estudo destaca-se mais uma vez aspectos importantes das características 

semelhantes encontradas. Sobre a maior incidência de doença cardíaca em homens nas 

faixas etárias mais avançadas relaciona-se ao fato da predisposição biológica a essas 

doenças com o aumento da idade
37

.  

 Sobre as características predominantes de homens com baixa escolaridade e baixa 

renda ressalta-se ao fato de que pessoas com menor escolaridade e menor renda são mais 

vulneráveis às DCNT, pois apresentam maior exposição aos fatores de risco, menor 

informação e acesso aos serviços de saúde
76

. 
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 Sobre a maior incidência de cardiopatias em homens sedentários e com sobrepeso 

temos de volta a discussão dos fatores de riscos comportamentais, associados ao estilo de 

vida, para o desenvolvimento dessas doenças, bem como a grande oferta da indústria 

alimentícia por alimentos de grande teor energético
73,97

. 

 Sobre a baixa procura dos homens por serviços de saúde e a influência da 

masculinidade hegemônica ressalta-se a questão de gênero nas implicações da saúde 

masculina. A doença é vista pelos homens como sinônimo de fragilidade e o cuidado a 

uma prática feminina refletindo no distanciamento dos homens dessas ações
4
.  

 Ao analisar os demais achados foi possível perceber que eles se interpassam ou 

tangenciam com os achados principais e demonstram mais uma vez a complexidade do 

cuidado requerido por esses indivíduos.  

 A compreensão do significado das evidências apontou o direcionamento das ações 

de cuidado de enfermagem no planejamento da alta hospitalar de homens cardiopatas. 

Assim, os cuidados de enfermagem devem estar pautados, sobretudo na educação em 

saúde. Uma educação que oferte o conhecimento da doença e os cuidados necessários para 

promoção e prevenção de sua saúde. Uma educação que procure identificar os aspectos 

individuais que motivem aos sujeitos a procurarem por comportamentos saudáveis. Uma 

educação que promova a conscientização em saúde, favorecendo ao autocuidado e 

diminuindo as complicações. 

 Deste modo, observa-se a influência da promoção da saúde como objetivo principal 

nas ações de cuidado de enfermagem na alta de homens cardiopatas. Ao identificarmos as 

demandas de cuidado desses homens (seu estilo de vida anterior), ofertarmos 

conhecimento em saúde e levantarmos seus interesses e motivações na busca por 

comportamentos mais saudáveis, estamos praticando “atividades voltadas para o 

desenvolvimento de recursos que mantenham ou intensifiquem o bem-estar da pessoa”
59

, 

ou seja, estamos promovendo a sua saúde. 

 Neste sentido, o Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender torna-se uma 

ferramenta para nortear a construção do guia assistencial de enfermagem para alta 

hospitalar de homens cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica.   

 Em seu modelo, Pender procura identificar, principalmente, a motivação do sujeito 

em mudar o seu comportamento de vida buscando ser mais saudável
61

. Para isso, ela 

considera a inter-relação das características e experiências individuais, com os sentimentos 



100 

 

e o conhecimento sobre o comportamento que o indivíduo deseja alcançar e com o 

comportamento de promoção da saúde desejável no alcance de melhores hábitos de vida
60

. 

 Sendo assim, o guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas deve abordar as seguintes demandas: 

- Conhecimento da doença: identificar o nível de conhecimento sobre a doença. Após 

ofertar informações sobre as possíveis causas, sintomas, gravidade, importância do 

reconhecimento precoce dos sintomas e tomada de decisão;  

- Mudanças comportamentais: identificação dos hábitos de vida antes da internação. 

Informar como é possível adotar hábitos saudáveis, sua importância e benefícios para a 

saúde; 

- Adesão ao tratamento: identificar o conhecimento sobre os medicamentos. Informar sobre 

ação esperada do medicamento e principais efeitos adversos que ele pode causar, 

aconselhar o melhor horário das doses de acordo com hábitos pessoais; - Cuidados 

específicos: cuidados com ferida operatória, cuidados com dispositivos implantados; 

- Serviços de saúde: identificar os serviços de saúde próximos e possíveis e estimular sua 

busca, confirmar retorno ao ambulatório hospitalar. 

 Entretanto, para garantir o sucesso do guia assistencial de enfermagem para a alta 

hospitalar é de extrema importância à inclusão de familiares e/ou amigos próximos nos 

cuidados como forma de estimular as mudanças de hábitos de vida e apoio psicológico. Os 

desafios encontrados por indivíduos no combate a situações adversas à sua vida não estão 

limitados apenas a ele, mas a tudo aquilo que ele interage como sua família, seus amigos, 

seus espaços de convívio, etc. Todas as interações de um indivíduo - familiares, amigos, 

relações de trabalho, dentre outros - são denominados de redes de apoio social
123

.  

 Identificar e incluir os sujeitos que pertencem à rede de apoio social do indivíduo 

em alguma forma de necessidade adversa torna-se fundamental para sua compreensão e 

aceite de mudanças necessárias em sua vida. O apoio fornecido pelas redes sociais 

influencia diretamente o desenvolvimento e o bem estar das pessoas ao longo de suas 

vidas
124

. Este apoio é mantido através de laços afetivos e dependente da percepção do 

mundo social em que esta inserido, das competências e recursos disponíveis para proteção 

diante de situação de risco que se apresentarem
123,124

. 

 No contexto da saúde dos homens, a rede social pode permitir que as barreiras 

pessoais sejam diminuídas promovendo o cuidado em saúde. Acredita-se que a rede social 
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possa favorecer a socialização das necessidades masculinas, principalmente, através do 

diálogo entre eles sobre saúde e, assim, desmistificar a associação de cuidados como 

inerente apenas ao ser feminino
116

. 

 No próximo capítulo será apresentada a proposta do guia assistencial de 

enfermagem para a alta hospitalar de homens cardiopatas internados em enfermaria de 

clínica médica na perspectiva do que foi discutido acima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

CAPÍTULO V. GUIA ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM PARA A 

ALTA HOSPITALAR DE HOMENS CARDIOPATAS INTERNADOS 

EM ENFERMARIA DE CLÍNICA MÉDICA 

  

  

 O cuidar é à base de todas as ações realizadas pela a enfermagem, sendo 

considerada a essência da profissão. O cuidado em enfermagem possui como base a 

ciência, a arte, a estética e a ética, sendo direcionado às necessidades do indivíduo, da 

família e da comunidade
125

. É considerado como um fenômeno intencional que ocorre 

através da relação entre pessoas por meios de atitudes que envolvem consciência, zelo, 

solidariedade e amor
125

.  

 O cuidado de enfermagem deve ser capaz de envolver o indivíduo em todas as suas 

dimensões despertando-o para o autoconhecimento e propiciando sua autonomia nas ações 

saúde. Deve ser um cuidado emancipador tornando o indivíduo capaz de realizar suas 

próprias decisões. Deste modo, ele necessita ser individualizado, focado nas necessidades 

apresentadas e levar em consideração a motivação do indivíduo para o cuidado em saúde.  

 O cuidado quando generalizado não possibilita que o sujeito demonstre as suas 

singularidades e com isso, não ocorre à diferenciação entre o cuidado prestado a um sujeito 

ou a outro. Quando o cuidado é individualizado o sujeito fica em evidência dando 

oportunidade para sua participação, sua opinião e mesmo sua decisão nas ações 

oferecidas
73

. 

 A alta taxa de mortalidade masculina, sobretudo por doenças cardiovasculares 

emerge a necessidade de um olhar diferencial para essa população, principalmente, quando 

em situação de hospitalização. Os homens são circundados por estereótipos que os privam 

de demonstrar fragilidade, sendo um dos grandes motivos pela não procura aos serviços de 

saúde. Entretanto, quando adoecem, a vulnerabilidade escondida por tanto tempo se 

manifesta trazendo as especificidades masculinas e suas necessidades de cuidados em 

saúde. 

 Neste contexto, o enfermeiro possui papel essencial na identificação das 

necessidades desses cuidados bem como na oferta de ações de promoção e recuperação da 

saúde, sendo uma dessas ações o planejamento da alta hospitalar.  
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 Através do processo de enfermagem e a sistematização da assistência de 

enfermagem, as necessidades de cuidados podem ser identificadas desde a admissão do 

indivíduo no hospital, através do histórico de enfermagem, reavaliadas e continuadas por 

todo o período da internação de acordo com o surgimento de novas demandas no intuito de 

preparar esse indivíduo para a alta hospitalar e a continuidade dos cuidados em domicílio.  

 O planejamento da alta hospitalar deve ser realizado desde o momento da admissão 

do indivíduo no ambiente hospitalar, ter a participação dos familiares e ser programado de 

acordo com as necessidades individuais. Assim, contribui para minimizar ou melhorar as 

condições de vida, prevenir complicações e evitar reinternações
126

. 

 Deste modo, o guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar é parte 

integrante do processo de enfermagem e da sistematização da assistência e deve ser visto 

como um facilitador na transição dos cuidados entre o nível hospitalar e o domiciliar 

propiciando a continuidade dos cuidados
126

. 

 Cerca de 25% dos pacientes apresentam complicações um mês após a alta 

hospitalar, sendo quase metade dessas complicações consideradas como evitáveis
126

. O 

planejamento da alta hospitalar com o guia assistencial de enfermagem para a alta 

possibilita melhores resultados na assistência à saúde.  

 Como apresentado anteriormente, os homens apresentam maiores taxas de 

mortalidade quando comparados às mulheres sendo as cardiopatias as principais doenças 

que afetam essa população. O guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de 

homens com cardiopatias é uma oportunidade da atenção especializada, porta de entrada 

dos homens nos serviços de saúde, voltar à atenção para as necessidades desses sujeitos e 

melhorar sua condição de saúde. 

 Assim, de acordo com as evidências científicas e clínicas encontradas e com as 

demandas identificadas a partir delas, tendo como base o Modelo de Promoção da Saúde 

de Pender, foi traçado uma proposta de um guia assistencial de enfermagem para a alta 

hospitalar a ser aplicado aos homens internados com cardiopatas em enfermaria de clínica 

médica. 

 Para melhor compreensão do guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar 

proposto ele foi dividido aqui em etapas, as quais serão apresentadas e explicadas a seguir. 
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1ª etapa: Dados de identificação 

 

 Deverão ser preenchidos pelo enfermeiro os seguintes dados de identificação: nome 

do paciente, leito de internação e o número do prontuário. Após, deverá ser informado o 

diagnóstico clínico dessa internação de acordo com o registro médico em prontuário. 

 

 
 
 

Nome Leito Prontuário 

   

 
Diagnóstico Clínico: 
 

 

2ª etapa: Conhecimento sobre a minha doença 

  

 Esta etapa é destinada a identificação pelo enfermeiro do conhecimento que o 

paciente tem sobre a sua doença. O enfermeiro deve primeiro fazer questionamentos ao 

paciente sobre o que ele aprendeu sobre sua doença no decorrer da internação, identificar 

suas dúvidas e seu interesse em adquirir o conhecimento necessário. Após, em caso de um 

discurso coerente dado pelo paciente sobre a doença, o enfermeiro confirma o discurso 

e/ou insere e/ou adiciona seu conhecimento científico no esclarecimento da patologia. 

Pontos a serem discutidos: o que é a doença, quais as causas e os sintomas. O paciente 

deve ser orientado também quanto à tomada de decisão pela procura por serviços de saúde, 

bem como ressaltar as implicações da doença no cotidiano do paciente, dando foco a 

importância da adesão ao tratamento proposto.  

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 
Hospital Universitário Antônio Pedro 

Clínica Médica Masculina 
Guia Assistencial de Enfermagem para a Alta Hospitalar de 
Homens Cardiopatas Internados em Enfermaria de Clínica 

Médica 
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Guia Assistencial de Enfermagem para a Alta Hospitalar de Homens 
Cardiopatas Internados em Enfermaria de Clínica Médica – Orientações  

 
 
 

Conhecimento sobre a minha doença 

Causas (   ) hereditária   
(   ) pressão arterial alta (por vezes não controlada) 
(   ) placa de gordura nas artérias 
(   ) dificuldade do meu coração bombear sangue para o corpo 
(   ) ritmo do coração fora do normal 
( ) hábitos de vida: tabagismo, sedentarismo, obesidade, consumo 
elevado de sal, consumo elevado de bebida alcoólica, consumo de 
comidas gordurosas e frituras - Circular qual(s) hábito(s). 
 

Sintomas (   ) dor no peito ou desconforto – aperto, queimação,  pontada;  irradia 
para:  ombro, braço , mandíbula ou costas; aliviada ou não com o 
repouso; 
(   ) falta de ar 
(   ) falta de ar quando deitado 
(   ) suor excessivo 
(   ) náuseas 
(   ) palpitações 
(   ) desmaio 
(   ) inchaço nas pernas 
(   ) cansaço anormal ao realizar atividade física e/ou nas atividades do 
dia a dia (subir pequenos lances de escada, pentear o cabelo, tomar 
banho) 
 

Quando devo 
procurar 

atendimento médico 

 Ao primeiro sinal de anormalidade com sua saúde (presença de um ou 
mais sintomas de sua doença).  Nas doenças cardíacas, a demora em 
procurar atendimento pode significar danos irreparáveis ao coração. 
  

Implicações da  
doença na minha 

vida 

As doenças cardíacas são causas frequentes de diminuição da força de 
trabalho ou até mesmo motivo para o afastamento definitivo dele. 
Algumas outras atividades cotidianas podem ser influenciadas pela 
doença como atividade física de grande impacto, dirigir, atividade sexual 
intensa, levantar e/ou carregar peso como compras pesadas do 
supermercado. 
O que irá determinar o impacto da doença na sua vida será o nível de 
gravidade e sua adesão ao tratamento proposto.  
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3ª etapa: Mudanças comportamentais necessárias nos hábitos da vida pessoal 

 

 Nesta etapa, o enfermeiro estabelecerá com seu paciente quais comportamentos da 

vida pessoal serão necessários sofrer modificações para adoção de hábitos saudáveis e 

melhores resultados no controle da doença. O diálogo estabelecido com o paciente ao logo 

da internação é fundamental para a identificação dos hábitos de vida, bem como o 

entendimento e aceitação pelo paciente das mudanças necessárias.  

 

Hábitos da Vida Pessoal 

Higiene Pessoal 

 

 

 

 

Sono e Repouso 

 

 

 

 

Alimentação 

 

 

 

 

 

 

Hidratação 

 

 

 

 

Atividade Sexual 

 

 

 

 

Atividade Física 

 

 

 

 

 

Atividade de Lazer 

 

 

 

 

 

Substâncias Químicas 

 

 

 

 

 

 



107 

 

4ª etapa: Cuidados direcionados de saúde 

 

 

 Nesta etapa, são fornecidas orientações direcionadas a situações mais comuns em 

cardiologia. O enfermeiro deverá marcar no guia (com um X na área estabelecida, ou 

circulando a situação, ou utilizando canetas marca texto) quais dessas situações se aplicam 

ao paciente que estará recebendo o guia. Ele poderá também acrescentar alguma outra se 

achar necessário ao final do guia no tópico “Outras informações relevantes”. As 

informações que não se aplicarem ao caso devem ser sinalizadas de maneira que o homem 

que estiver recebendo as orientações entenda que elas não fazem parte do seu 

planejamento. 

 

 

 

Cuidados Direcionados de Saúde 
 

Controle da Pressão 
Arterial 

(      ) 
 

- Recomenda-se a aferição da Pressão Arterial uma vez na semana até a 
consulta de retorno ao médico. 
Após deverá ser estabelecido com o médico à necessidade dessa 
aferição. 

Controle da Glicemia 
 

(      ) 

- Pacientes diabéticos tipo 1 e 2 em uso de INSULINA em doses 
múltiplas: É recomendada a monitorização da glicemia capilar três ou 
mais vezes ao dia. 
- Em pessoas com DM tipo 2 em uso de antidiabéticos orais a 
monitorização da glicemia capilar não é recomendada rotineiramente. 
 
É bom salientar que o acompanhamento de sua saúde com o médico é 
que dirá CORRETAMENTE como deverá ser feito o controle da glicemia. 
Não existem regras fixas. As orientações acima são retiradas da 
literatura científica, mas sua adesão ao tratamento é que ditará as 
regras. 
  

Controle do INR 
(pacientes em uso de 

warfariana – MarevanR 

ou outros 
anticoagulantes que 
necessitem controle) 

 
(      ) 

 

- Pacientes que vão para casa com recomendação médica do uso de 
anticoagulante como a Warfarina deverão fazer exame de sangue 
(coagulograma) constantemente para adequação da dose da 
medicação.  
- A periodicidade dos exames será estabelecida pelo médico! 
 
- Alguns cuidados devem ser tomados para pacientes em uso dessa 
medicação:  
  • Atentar para qualquer sinal de sangramento em qualquer parte do 
corpo (incluindo sangue na urina, nas fezes, em vômitos) – procurar 
atendimento médico imediatamente; 
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  • Prevenir situações que possam lhe causar “manchas roxas” que são 
as equimoses ou hematomas – em caso de aparecimento em várias 
áreas do corpo ou ser de grande tamanho procurar o médico; 
  • Utilizar escova de dente macia para higienização bucal e não fazê-la 
exercendo força – tudo isso para evitar o risco de sangramento. Caso 
aconteça faça bochecho com água gelada. Se o sangramento persistir 
após 30 minutos procure atendimento médico; 
  • Outros efeitos adversos ocasionais incluem a necrose e/ou gangrena 
de pele (áreas vermelho escura ou preta na pele), a cor arroxeada dos 
dedos dos pés, alopecia (queda de cabelo além do normal), náuseas, 
diarréia e reações de hipersensibilidade. O aparecimento destes efeitos 
implica a suspensão do fármaco e a sua substituição. 
 • Alguns alimentos e suplementos podem interferir na eficácia da 
warfarina como os ricos em vitamina K. Comer uma quantidade maior 
de alimentos ricos em vitamina K pode reduzir o INR, tornando menos 
eficaz o tratamento e aumentando o risco de formação de coágulos 
sanguíneos. São alimentos ricos em vitamina K: folhas verdes (couve, 
brócolis, espinafre, alface, couve de bruxelas, repolho), chá verde, 
fígado, miúdos de frango (fígado, moela, coração) e alguns óleos 
vegetais – evite grande quantidade desses alimentos; 
  • O uso do álcool também é contraindicado para pacientes em uso 
desse medicamento, pois pode aumentar o efeito do medicamento e 
causar sangramentos. 
 

 Cuidados com a Ferida 
Operatória 

 
(      ) 

- Observar sempre na ferida sinais que possam ser indicativos de 
infecção. São eles: vermelhidão da área, pele quente na área da ferida, 
dor na região da ferida, presença de secreção com aspecto de pus ou 
esverdeada saindo da ferida, cheiro desagradável na ferida. Em caso de 
alguns desses sinais procure atendimento médico. 
 
- Observar se os pontos estão com boa cicatrização. Em caso de saída 
de algum ponto (deiscência de sutura) procurar atendimento médico 
para avaliação. 
 
- Durante o banho: proteger com plástico a área do curativo.  
 
- Após o banho realizar a troca do curativo: 
  • Lavar as mãos com água e sabão para fazer a troca do curativo; 
  • Feridas com boa cicatrização – pontos secos sem saída de secreção: 
limpeza com álcool a 70% (realizar fricção com gaze com álcool em um 
único sentido, descartar essa gaze e realizar o procedimento 
novamente com gaze nova – fazer isso por 3 vezes). Cobrir a área com 
gaze seca e fita adesiva (micropore ou esparadrapo ou outra conforme 
indicação médica); 
  • Feridas com saída de secreção sanguinolenta ou amarela clara – 
limpeza da área com soro fisiológico 0,9% (realizar fricção com gaze 
com soro em um único sentido, descartar essa gaze e realizar o 
procedimento novamente com gaze nova – fazer isso por 3 vezes ou 
mais se necessário). Cobrir a área com gaze seca e fita adesiva 
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(micropore ou esparadrapo ou outra conforme indicação médica). 
  Ao final do procedimento, lavar as mãos novamente. 
 
- Feridas com boa cicatrização, pontos secos, sem nenhuma saída de 
secreção ou abertura de ponto = podem ficar sem curativo a partir do 
terceiro dia do procedimento cirúrgico. Deve-se fazer limpeza do local 
diariamente após o banho com álcool a 70% ate a retirada dos pontos. 
 
- Retirada dos pontos: em feridas cicatrizadas os pontos serão retirados 
com 15 dias do procedimento ou de acordo com critério médico.  
 

Cuidados com 
dispositivos cardíacos 

implantáveis 
(Marcapasso 

Definitivo; 
Cardioversor 
Desfibrilador 

Implantável – CDI; 
Ressincronizador) 

 
(      ) 

 

Esses dispositivos são implantados de modo cirúrgico (seja no centro 
cirúrgico ou no serviço de hemodinâmica), com o paciente sob 
anestesia local ou geral. São constituídos por uma fonte de energia, um 
circuito eletrônico e cabos eletrodos. A fonte de energia e o circuito 
eletrônico são acondicionados numa placa de titânio fechada 
constituindo o gerador de impulso. O gerador, geralmente, fica 
acomodado abaixo da pele na região abaixo da clavícula. Ele tem uma 
duração de 5 a 10 anos. Os cabos eletrodos saem desse gerador indo 
até ao coração.  
 
Principais cuidados ao portador de dispositivos cardíacos implantados: 
 
- Cuidados com a ferida operatória: seguir os mesmos cuidados 
descritos no item acima “Cuidados com a ferida operatória”. 
 
- Andar sempre com seu cartão de identificação de portador de 
dispositivo cardíaco implantado: ele será fornecido a você assim que 
realizar o procedimento. 
 
- Realizar repouso relativo no primeiro mês após o implante: este 
período é considerado de risco para o deslocamento do cabo eletrodo 
por estar em faze de cicatrização. Evite realizar atividades que exijam 
esforço, principalmente, do lado do membro no qual foi realizado o 
implante como pegar peso, pentear o cabelo, dirigir, etc. 
 
- Exercícios físicos: aos poucos você retomará sua vida normal, 
entretanto algumas atividades devem ser evitadas como exercícios que 
possam ter contato físico na área do implante e danifica-lo. Converse 
com seu médico sobre a prática segura de exercícios para cada caso. 
 
- Segurança de aeroportos e bancos: o sistema de segurança desses 
locais são detectores de metais, logo, o alarme pode tocar quando eles 
detectarem seu dispositivo. Apresente seu cartão de identificação de 
portador de dispositivo cardíaco implantado antes de passar por um 
sistema desses.  
 
- Alguns aparelhos podem interferir no funcionamento do seu 
dispositivo como: 
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• Micro-ondas: manter uma distância de dois metros do aparelho 
quando estiver em funcionamento;  
• Celulares: utilize o aparelho do lado oposto ao local do implante; evite 
carregar o celular próximo ao local do implante; evite posicionar a 
antena do celular quando estiver utilizando próximo ao local do 
implante; 
• Amplificadores de som e caixa acústica de grande porte: evitar o 
contato próximo a eles. Não há um limite de segurança estabelecido na 
literatura para esses aparelhos. 
 
- Ao realizar procedimentos dentários e médicos informe sempre que 
você possui um dispositivo cardíaco implantado, pois alguns 
procedimentos podem interferir em seu funcionamento. 
 
- Pessoas com estes dispositivos NÃO podem se submeter aos seguintes 
procedimentos:  
• Ablação por micro-ondas com o uso de cateter; 
• Tratamento de diatermia (alta frequência, ondas curtas ou micro-
ondas); 
• Varredura IRM (Imagem por Ressonância Magnética) ou ARM 
(Angiografia por Ressonância Magnética); 
• Ablação transuretral com agulha (TUNA). 
 
- É obrigatória a avaliação eletrônica do dispositivo a cada três a seis 
meses (depende do tipo de aparelho) a fim de checar seu 
funcionamento. 

 

 

 

 

5ª etapa: Transcrição dos medicamentos estabelecidos pelo médico para uso em 

domicílio  

 

  

 Nessa etapa, o enfermeiro se apropriará das medicações prescritas pelo médico para 

uso contínuo do paciente após a alta e fornecerá informações sobre as mesmas visando 

uma melhor adesão ao tratamento medicamentoso proposto a partir da conscientização em 

saúde que o conhecimento pode ofertar.  
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Medicamentos* 

Nome Para que serve Horário para tomar Dose Via 
 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

*Medicamentos transcritos de acordo com a prescrição médica. 

 

 

 

 

6ª etapa: Serviços de apoio em saúde 

 

 Essa última etapa destina-se a orientar ao paciente quais serviços de saúde ele pode 

procurar para acompanhamento ou emergência. O enfermeiro poderá procurar na internet 

serviços de saúde próximos à residência do paciente e indicar para acompanhamento de 

sua saúde. Ele deverá orientar também sobre a marcação de retorno ao ambulatório 

hospitalar de acordo com o estabelecido pelo médico. Indicar também os serviços de 

urgência e emergência. 

 Nesta etapa, deverão ser reforçadas as orientações para a tomada de decisão na 

busca por serviços de saúde salientando a importância de não postergar atendimento na 

vigência de sinais e sintomas de descompensação de sua doença.  
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Serviços de apoio em saúde 

Hospital Universitário 
Antônio Pedro 

Av. Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói – RJ. 
Telefone: (21) 2629-9000 
 

Unidade Básica de 
Saúde 

(indicar a UBS próxima 
à residência) 

 

SAMU Telefone: 192 

 

 

 

Outras informações relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 O objetivo do guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas é fornecer educação em saúde para que este homem possa se apoderar da sua 

própria vida e buscar vive-la com qualidade, dando subsídios para enfrentar as mudanças 

exigidas para o controle da doença. Desta forma, espera-se que este guia seja uma 

ferramenta na mão desses homens de construções e reconstruções necessárias a fim de 

erguer uma estrutura com uma base sólida em conhecimento que sustentará as demais 

colunas que surgirão ao longo dessa edificação.         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A saúde do homem vem ganhando expressividade na sociedade a partir da criação 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no ano de 2008. A alta taxa 

de mortalidade dessa população, que é responsável por uma parcela significativa da força 

econômica do Brasil, despertou o interesse das autoridades governamentais em direcionar 

ações que prestigiassem suas peculiaridades.  A partir de então, demais estudiosos se 

apropriaram do tema dando oportunidade para maiores discussões nesta área evidenciando 

as diversas fragilidades e complexidades que circundam a vida dos homens.  

 Este estudo buscou propor um instrumento de cuidados de enfermagem para 

homens atingidos pelo grupo de doenças de maior impacto em sua mortalidade, as 

cardiopatias. O momento escolhido para a contemplação desse instrumento foi a alta 

hospitalar por considerar a transição de cuidados (hospital – domicílio) um período crítico 

para adaptação a novos comportamentos e ocorrências de complicações mais frequentes.  

 A literatura científica possibilitou uma discussão ampla sobre especificidades do 

homem com cardiopatia permitindo a discussão dos aspectos de gênero e suas implicações 

na saúde masculina, bem como o levantamento das características sociais, econômicas, 

demográficas, culturais e psicológicas que influenciam nos cuidados de saúde para esses 

homens. Entretanto, cabe ressaltar que não foram encontradas evidências voltadas 

especificamente para a alta hospitalar do homem cardiopata.  

 Contudo, ao levantar as demandas clínicas de cuidados de homens cardiopatas para 

a alta hospitalar foi possível fazer uma correlação com as evidências encontradas na 

literatura científica e apontar as principais necessidades em saúde desses sujeitos a serem 

contempladas no instrumento de cuidados de enfermagem para a alta hospitalar, 

denominado de guia assistencial de enfermagem para a alta hospitalar de homens 

cardiopatas internados em enfermaria de clínica médica. 

 Deste modo, o guia está pautado na educação em saúde e contempla o 

conhecimento da doença, as mudanças comportamentais necessárias para o controle da 

doença, aspectos relativos à adesão ao tratamento, cuidados direcionados em cardiologia e 

a indicação de serviços em saúde de apoio. Ressalta-se que é um instrumento para o 

paciente e sua família e/ou rede social de apoio, por entender a sua influência na aceitação 

da doença e adesão do tratamento.  
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 Como limitações da revisão integrativa da literatura destaca-se o quantitativo 

pequeno de publicações a cerca da saúde do homem com cardiopatias, bem como a lacuna 

encontrada no que diz respeito aos cuidados de enfermagem na alta desses homens, seja 

por sua especificidade, bem como por ser um assunto recente em pesquisas científicas. Em 

relação à pesquisa de campo destaca-se às diversas mudanças estruturais ocorridas na 

clínica médica durante a coleta de dados devido à crise dos hospitais universitários 

amplamente divulgados nos meios de comunicação, o que implicou diretamente na redução 

do número de internações.   

 Os resultados encontrados neste estudo contribuem no sentido de ampliar o 

horizonte no que diz respeito à saúde dos homens, sobretudo dos cardiopatas. Demonstra a 

necessidade de maiores esforços nessa área cuja essência é circundada por estereótipos que 

implicam diretamente nos hábitos de vida da população masculina e, consequentemente, 

em sua saúde. Deste modo, a produção de estudos maiores como ensaios clínicos, estudos 

que possuem um maior grau de evidência, devem ser estimuladas a fim de que as 

evidências científicas encontradas possam conferir maior confiabilidade e segurança na 

proposta de instrumentos que contribuam para a prática clínica.  

 Mesmo com as limitações encontradas, acredita-se que o guia assistencial de 

enfermagem para a alta hospitalar venha a contribuir para melhores resultados na 

assistência de enfermagem ao homem cardiopata por ser um instrumento facilitador na 

compreensão das necessidades de saúde e na adesão ao tratamento proposto, permitindo a 

continuidade dos cuidados e diminuindo as complicações no pós - alta, bem como as 

reinternações. Além disso, o guia assistencial de enfermagem para alta hospitalar pode 

contribuir para ações com equipes multidisciplinares abrindo portas para o intercambio 

com outras profissões também necessárias no atendimento integral da saúde dos homens 

cardiopatas. 

 Pelo exposto, este estudo trouxe como produto a proposta de um “Guia Assistencial 

de Enfermagem para a Alta Hospitalar de Homens Cardiopatas Internados em Enfermaria 

de Clínica Médica” que tem como finalidade dar subsídios para enfrentar as mudanças 

exigidas para o controle da doença através da educação em saúde e, com isso, garantir a 

continuidade dos cuidados em domicílio e diminuição das complicações após a alta, 

implicando numa melhor qualidade de vida para essa população.  
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APÊNDICE A 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

                 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: PLANO DE ALTA HOSPITALAR DE ENFERMAGEM PARA HOMENS 

CARDIOPATAS E SEU ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE PÓS-ALTA: ensaio clínico 

randomizado 

 

Pesquisa: PLANO DE ALTA HOSPITALAR DE ENFERMAGEM PARA HOMENS 

CARDIOPATAS INTERNADOS EM CLINICA MÉDICA: estudo metodológico 

 

Pesquisador responsável: Kamila Vallory Debona 

Telefones para contato: (21) 99891 2800 

Orientador: Professora Doutora Fátima Helena do Espírito Santo 

Universidade Federal Fluminense – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – 

Departamento de Enfermagem Médico- Cirúrgica 

Telefone para contato: (21) 99807 7109 

 

Nome do participante:_____________________________________________________  

Idade:____________ anos                             RG:___________________ 

 

 O Sr. está sendo convidado a participar da pesquisa “Plano de alta hospitalar de 

enfermagem para homens cardiopatas internados em clínica médica: estudo metodológico”, de 

responsabilidade da pesquisadora Kamila Vallory Debona e sua orientadora professora Drª Fátima 

Helena do Espírito Santo. Esta pesquisa é parte integrante do projeto “Plano de alta hospitalar de 

enfermagem para homens cardiopatas e seu acompanhamento por telefone pós alta: ensaio clínico 

randomizado” . O objetivo principal é elaborar um plano de alta de enfermagem para homens 

cardiopatas internados em clínica médica. 

 Através desta pesquisa a Sr. contribuirá para a ampliação dos estudos na área da Saúde do 

Homem, como também, para a sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes homens 

hospitalizados, promovendo a continuidade dos cuidados de enfermagem, visando a redução do 

evento readmissão hospitalar, mediante intervenções que favoreçam o suporte da sua situação de 

saúde. 
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A pesquisa será realizada através de análise de informações em prontuário e uso de 

entrevista que será gravada. 

 Saliento ainda que esta pesquisa poderá apresentar riscos mínimos decorrente de 

desconfortos gerados na aplicação da entrevista, entretanto fica garantido ao Sr. o caráter 

voluntário da pesquisa podendo se retirar desta a qualquer momento, sem nenhum ônus, bem como 

a confidencialidade das informações obtidas. 

 Esta pesquisa tem como benefícios ao participante a melhoria dos cuidados na transição do 

hospital para seu domicílio, fortalecendo as ações de autocuidado necessários para a continuidade 

da assistência. Poderá também proporcionar aos serviços de saúde diminuição de gastos 

proveniente da redução de reinternações e procura por serviços ambulatoriais, passíveis de 

prevenção e controle com implicações para a redução de complicações que levam a internações 

recorrentes e prejuízo na qualidade de vida de homens com cardiopatias.  

 Caso o Sr. tenha qualquer dúvida relacionada à pesquisa ou no decorrer dela poderá entrar 

em contato com o pesquisador através dos telefones disponibilizados. Ao final do estudo, as 

informações geradas serão divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos da área da 

saúde, respeitando a confidencialidade.  

 Os participantes dessa pesquisa e comunidade em geral poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: (21) 

2629 9189 ou pelo email etica@vm.uff.br 

  

Eu, __________________________________, RG nº _________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

                                               Niterói, ____ de _________________ de ______. 

 

______________________       _________________________     ____________________ 

    Assinatura do participante             Assinatura do pesquisador           Testemunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE B 

Roteiro de entrevista – Perfil do Homem Cardiopata Internado em Clínica Médica 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTÊNCIAL 

Kamila Vallory Debona 

 

PROJETO: PLANO DE ALTA HOSPITALAR DE ENFERMAGEM PARA HOMENS CARDIOPATAS 

E SEU ACOMPANHAMENTO POR TELEFONE PÓS-ALTA: ensaio clínico randomizado 

 

PESQUISA: PLANO DE ALTA HOSPITALAR DE ENFERMAGEM PARA HOMENS CARDIOPATAS 

INTERNADOS EM CLINICA MÉDICA: estudo metodológico 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA
1
 - PERFIL DO HOMEM CARDIOPATA INTERNADO EM CLÍNICA 

MÉDICA 

 

1. Identificação 

Nome:                                                                                                  Prontuário:  

Data de nascimento:                                        Idade:                   

Endereço: 

Telefone(s): 

Data de admissão na CMM:                       Leito: 

Procedência: (  ) residência (  ) ambulatório (  ) emergência (  )outro serviço de saúde    

Data da admissão hospitalar: 

Data da alta hospitalar: 

Óbito: 

 

Raça: (  ) Branco (  ) Negro (  ) Pardo (  ) Outra  

 

Estado civil:  

(  ) Casado (   ) Solteiro (   ) Divorciado (   ) Viúvo  (   ) Outro 

Filhos: 

(   ) nenhum   (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  )4 (  ) 5 ou mais 

Composição familiar 

(   ) mora sozinho  (  ) com mais 1 pessoa (   ) com mais 2 pessoas (   ) com 3 ou mais pessoas 

Condições de Habitação 

(     ) própria      (     ) alugada     (     ) cedida   (   ) outro ______________ 

(    ) com saneamento básico  (   ) sem saneamento básico 

                                                 
1
 Instrumento adaptado do Histórico de enfermagem em adulto da EEAAC – UFF 
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Religião:  

(  ) Católico (  ) Evangélico (  ) Espírita (  ) Outra _______________  (  ) Não tem  

 

Escolaridade: 

(   )  Analfabeto                       

(    ) Ensino fundamental completo                        (    ) Ensino fundamental incompleto                             

(    )Ensino médio completo                                    (     ) Ensino médio incompleto   

(     )  Ensino superior completo  _________       (     ) Ensino superior incompleto 

(     ) Pós graduação _____________________ 

Profissão / Ocupação atual ________________________________ 

Local de trabalho: 

Horário de trabalho: 

Aposentado: (   )Sim     (   )Não           Quanto tempo? _____________ 

Motivo da aposentadoria: (   )Tempo de Serviço   (   )Idade   (   )Invalidez 

 

Renda Familiar 

(    ) nenhuma renda   (  ) até 1 salário mínimo    (    ) mais de 1 salário, até 3 salários mínimos   

(    ) mais de 3 salários, até 5 salários mínimos   (   ) mais de 5 salários mínimos 

 

2. Motivo da Internação 

Diagnóstico Principal (CID): 

Diagnóstico(s) secundário(s): 

 

Tem conhecimento do motivo da internação: (   ) não    (   ) sim 

 

3. História de Saúde Pregressa 

 

Internação anterior:  

(   ) não      (   ) sim 

Se sim, quando?  (   ) últimos 3 meses (   ) últimos 6 meses (   ) há 1 ano (   ) mais de 1 ano 

Tempo de permanência: (   ) até 7 dias    (   ) 8 a 15 dias    (   ) 16 a 30 dias (   ) 31 a 60 dias    (   ) 61 a 90 

dias  (   ) acima de 90 dias 

Motivo da internação anterior: (    ) cardiopatia (    ) outros:______________________ 

 

Alergias: (   ) não   (   ) sim  Se sim, qual(s): ___________________________________ 

 

Faz uso de medicamentos regularmente:  

(   ) não (   ) sim 
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Se sim, qual(s): (   ) anti-hipertensivos   (    ) diuréticos    (   ) antiarrítmicos   (   ) digitálicos   (  ) 

antiagregante plaquetário     (   ) estatinas      (   ) hipoglicemiante oral            (   ) insulina  (   ) ansiolíticos   (   

) outros 

 

Já fez ou faz uso de algum medicamento para impotência sexual: (   ) não (   )sim 

 

Se toma medicamentos regularmente tem conhecimento para que servem:  

(    ) não   (    ) sim   (   ) alguns  

 

Acompanhamento em serviço de saúde 

(   ) não    (    ) sim 

Se sim, qual? (   ) Unidade Básica de Saúde  (  ) Programa Saúde da Família (   ) Ambulatório Hospitalar  - 

especialidade(s) ______________________________________________ 

(   ) Outros 

 

4. Hábitos da vida pessoal 

 

Uso do tabaco 

Fuma: (  ) não      (   )sim 

Se sim, há quanto tempo? _______  

Qual a quantidade diária? (    ) menos de um maço (   ) um maço (    ) 2 a 3 maços  (   ) 4 ou + 

Já fumou? (  ) não (  ) sim   

Se sim, parou há quanto tempo? _____________ Fumou durante quanto tempo?________ 

 

Uso do Álcool 

Bebe: (  ) não  (  )sim  

Se sim com qual frequência: (   ) raramente (    )  às vezes   (    ) casualmente (   ) sempre  

Já bebeu: (    ) não (   ) sim   

Se sim, parou há quanto tempo?___________ 

 

Uso de anabolizantes 

Utiliza: (  ) não (  ) sim 

Já utilizou: (  ) não (  ) sim  

Se sim, durante quanto tempo? ____________ 

 

Outras Drogas  

Utiliza: (   ) não   (   ) sim  

Se sim, qual?    (   ) maconha    (   ) cocaína     (   ) crack     (   ) outros:______  

Já utilizou: (   ) não  (   ) sim 
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Se sim, por quanto tempo? ___________ 

 

Realiza automedicação 

(   ) não (   ) sim  

Se sim, em qual situação? (   ) cefaleia persistente   (   ) diarreia crônica   (   ) dor e/ou inflamação da garganta 

(    ) dor no peito   (    ) contusões  (   ) outros ____________ 

 

Realiza atividade física 

(   ) não (   )sim  

Se sim, com que frequência? 

(   ) 1x na semana   (   ) 2 a 3x na semana     (  ) 4 a 5x na semana    (  ) 6 a 7x na semana 

Se sim, qual(s): (  ) caminhada   (  ) corrida    (  ) natação    (  ) musculação                                (   ) pilates      

(  ) outros___________ 

Possui alguma restrição para realizar a atividade: (   ) não   (   ) sim 

Se sim, qual? (    ) limitação de movimento  (   ) uso de equipamento auxiliar  (   ) outro____ 

Realiza alguma atividade de lazer 

(    ) não  (   ) sim  

Se sim, qual? ______________ 

Se sim, com que frequência? (   ) raramente  (    ) às vezes  (   ) muitas vezes  (   ) sempre 

 

Atividade Sexual 

(  ) ativa  (  ) inativa     

(   ) com parceira fixa   (   ) sem parceira fixa 

Uso de preservativo: (   ) não (  )sim 

 

Sono e repouso 

Horas de sono/noite: (   ) mais de 8h  (   ) 8 a 6 horas (   ) 5 ou menos 

Sente-se descansado quando acorda? (   ) não (   ) sim 

Problemas para dormir: (   ) insônia  (   ) hipersonia  (   ) pesadelos (   ) nenhum  

(   ) outros: __________ 

 

Alimentação 

Realiza quantas refeições completas no dia: (   ) 1 (  ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (  ) 6  

Frutas fazem parte do seu cardápio: (   ) não (   ) sim  

Se sim, com que frequência: (    ) sempre   (   ) muitas vezes   (   ) às vezes (    ) raramente 

Ingere legumes e/ou vegetais diariamente: (   ) não (   ) sim 

Hábitos de comer fast food: (   ) não (   ) sim 

Se sim, com que frequência : (   ) sempre (   ) muitas vezes  (    ) às vezes (   ) raramente 
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Hidratação 

Litros de água por dia: (   ) menos que 1l    (    ) 1 a 2l      (   ) 2 a 3l      (   ) mais que 3l  

 

Padrão de Eliminação 

Hábitos Intestinais:  

(  ) 1x ao dia       (   ) 2x ao dia     (   ) mais que 2x ao dia       (  ) constipação      (  ) diarreia      (  ) 

incontinência      (  ) ostomia  

 

Hábitos Urinários: 

(  ) dentro dos limites normais   (  ) disúria    (  ) nictúria    (  ) urgência        (  ) hematúria        (  ) retenção  

Usa equipamentos auxiliares: (   ) não   (   ) sim 

Se sim, qual?   (  ) cateterização intermitente    (  ) cateter de demora      (  ) cateter externo  

(  ) calças/cueca para a incontinência      (  ) tipo implante peniano 

 

Condições de higiene 

(   ) satisfatória    (   ) insatisfatória 

 

Exame Físico 

 

Nível de consciência 

(   ) acordado   (    ) sonolento  (    ) orientado (tempo, lugar, pessoa) 

 

Sinais Vitais 

Temperatura:(   ) normal (   ) hipotérmico (  ) hipertérmico 

Pulso: (    ) rítmico  (   ) arrítmico (    ) normal (    ) forte (    ) fraco (  ) normocárdico                 (   ) 

bradicárdico  (   ) taquicárdico 

Pressão arterial:(    ) normotenso (   ) hipotenso (    ) hipertenso 

Frequência respiratória:(   ) normal     (    ) bradipneico     (    ) taquipneico   (    ) com esforço (   ) sem 

esforço 

 

Peso: ___________Altura: _______ IMC: _______ Circunferência abdominal:_______ 

 

Visão 

(    ) boa  (   ) diminuída D  (    ) diminuída E  (   ) ausente D (   ) ausente E (   ) ausente ambos 

Audição 

(    ) boa  (   ) diminuída D  (    ) diminuída E  (   ) ausente D (   ) ausente E (   ) ausente ambos 
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Metabólico/Tegumentar/Pele 

 

Cor: (  ) Dentro do normal (   ) Pálida  (  ) Cianótica  (  ) Ictérica   (  ) Outra 

Temperatura da pele: (  ) Dentro do normal      (  ) Quente      (  ) Fria       (  ) Diminuída 

Turgor: (  ) Dentro do normal       (  ) Diminuído 

Edema: (  ) Não     (  ) Sim     Descrever/ localizar_________________________ 

Lesões: (  ) Nenhuma      (   ) Sim    Descrever/localizar_________________________ 

Hematomas: ( ) Nenhum      (  ) Sim    Descrever/localizar_________________________ 

Vermelhidão: (  ) Nenhuma       (  ) Sim     Descrever/localizar_________________________ 

Prurido: (  ) Não     (  ) Sim     Descrever/localizar________________________ 

 

Pescoço 

(   ) turgência de jugular   (    ) outros:___________ 

 

Tórax 

(     ) simétrico   (     ) em tonel (   ) em sino (    ) cifótico (    ) outros 

Ausculta cardíaca 

(     ) rítmica (   ) arrítmica (    ) normofonética (   ) hipofonética (    ) hiperfonética 

Ausculta Pulmonar 

(    ) MVUA  (    ) roncos  (    ) sibilos  (   ) diminuída em:__________ 

(   ) outros 

 

Abdome 

(    ) normotenso  (    ) globoso (    ) distendido (    ) ascítico (   ) outros 

(    ) peristalse presente   (   ) peristalse ausente  (   ) peristalse diminuída 

Eliminações 

Intestinal 

(    ) normal   (   ) constipado  (    ) diarreia (   ) outros 

 

Urinária 

(    ) normal      (   ) disúria     (    ) oligúria     (   ) anúria 

(    ) espontânea   (    ) coletor externo (   ) CVD   (   ) cistostomia    (    ) outros: 

 

Uso de Próteses 

(    ) não   (    ) sim 

Se sim, qual? ________________ 

 

Uso de Órteses 

(   ) não  (    ) sim 
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Se sim , qual? _______________ 

 

Resultados dos últimos exames: 

Hemograma completo 

Coagulograma 

Bioquímica 

Ecocardiograma 

Ecotransesofágico 

ECG 

Angio TC 

Cateterismo Cardíaco 

Holter 

Outros: 

 

 

 

Medicamentos em uso no hospital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros do Pesquisador: 
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UFF - HOSPITAL 

UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO 
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