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RESUMO 

As doenças cardíacas foram responsáveis por 9 milhões de mortes em 2019, sendo 
esta a principal causa de morte mundial, a doença cardíaca além de acometer a saúde 
compromete a qualidade de vida do paciente, levando a limitações físicas e sociais. 
Além das limitações impostas a estes pacientes percebe-se o grande impacto 
financeiro ao sistema de saúde. Diante deste cenário o enfermeiro como membro ativo 
da equipe de saúde exerce um papel de extrema relevância quando se trata de 
estratégias para reduzir estes eventos e suas complicações. O objetivo desta 
pesquisa foi através da consulta de enfermagem realizar a identificação dos principais 
diagnósticos de enfermagem, utilizando um instrumento piloto para a coleta de dados 
dos pacientes, desta forma possibilitando a realização das orientações baseadas nos 
problemas e nos diagnósticos de enfermagem que foram apresentados pela amostra. 
De acordo com os resultados obtidos a pesquisa apresentou maior participantes do 
sexo feminino, sendo a doença de maior acometimento na amostra a hipertensão 
arterial seguindo-se do quadro de dislipidemia, a maioria dos indivíduos são 
sedentários e apresentaram altos índices de obesidade abdominal juntamente com 
IMC inadequado, predominando a obesidade na maior parte da amostra analisada, 
observou-se que as mulheres apresentaram mais alterações nos tópicos avaliados, o 
que serve de alerta para o profissional avaliar novas estratégias de abordagem para 
este público em especifico, visando reduzir os fatores que contribuem para a piora da 
saúde da população feminina. Desta forma o papel do enfermeiro na realização da 
consulta tem por objetivo captar os fatores de risco que podem ser modificáveis e 
intervir de forma mais assertiva promovendo educação em saúde e contribuindo para 
mudanças no estilo de vida que levam a melhora da qualidade de vida do paciente 
reduzindo as complicações na vida diária e possíveis internações por agravos em 
suas doenças de base. 
 

Palavras-chave: Consulta de Enfermagem. Enfermagem em Cardiologia. Doenças 
Cardíacas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

Heart disease was responsible for 9 million deaths in 2019, which is the leading cause 
of death worldwide, heart disease, in addition to affecting health, compromises the 
patient's quality of life, leading to physical and social limitations. In addition to the 
limitations imposed on these patients, the great financial impact on the health system 
is perceived. In this scenario, the nurse as an active member of the health team plays 
an extremely important role when it comes to strategies to reduce these events and 
their complications. The objective of this research was, through the nursing 
consultation, to identify the main nursing diagnoses, using a pilot instrument to collect 
data from patients, thus enabling the realization of guidelines based on the problems 
and nursing diagnoses that were presented by the sample. According to the results 
obtained, the research showed more female participants, with arterial hypertension 
being the most affected disease in the sample, followed by dyslipidemia, most 
individuals are sedentary and had high rates of abdominal obesity together with BMI 
inadequate, with obesity predominating in most of the analyzed sample, it was 
observed that women showed more changes in the topics evaluated, which serves as 
a warning for the professional to evaluate new strategies of approach to this specific 
public, aiming to reduce the factors that contribute for the worsening of the health of 
the female population. In this way, the nurse's role in carrying out the consultation aims 
to capture the risk factors that can be modifiable and intervene more assertively, 
promoting health education and contributing to changes in lifestyle that lead to an 
improvement in the patient's quality of life. reducing complications in daily life and 
possible hospitalizations due to underlying diseases. 
 
Keywords: Nursing Consultation. Cardiology Nursing. Heart Diseases. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020) divulgou um 

relatório com as principais causas de morte no cenário mundial, nesta lista o que 

chama a atenção é que a 1º causa mundial para óbito está relacionada a problemas 

cardíacos (principalmente ligados a doença isquêmica cardíaca), as doenças 

cardíacas fazem parte do grupo de doenças não transmissíveis, estes dados 

apresentados emitem um alerta a nível mundial para que os profissionais de saúde,  

desenvolvam novas estratégias a fim de evitar tais agravos, prestar uma  assistência 

mais efetiva e promover a educação em saúde para estes pacientes, auxiliando na 

adoção de hábitos de vida mais saudáveis. 

 Diante deste panorama sabe-se que o enfermeiro é um profissional habilitado 

para realizar a consulta de enfermagem (COFEN, 2018), pois possui o preparo e 

conhecimento científico para realizar tal função, podendo atuar desde a atenção 

primária a serviços específicos desenvolvendo habilidades para cada especialidade, 

sendo assim o enfermeiro que desejar atuar na área de cardiologia deverá estar  apto 

a realizar tanto o cuidado clínico quanto o cuidado cirúrgico do paciente, quando 

necessário, e deve desenvolver habilidades e buscar conhecimentos atualizados e 

pertinentes a área a fim de desenvolver melhor raciocínio clinico, estando apto para 

identificar problemas reais e riscos expostos a esta população, o enfermeiro tem o 

desafio de desenvolver um plano de intervenções estratégico que busque a prevenção 

de agravos a saúde dos pacientes por ele assistidos, desta forma sua atuação torna-

se indispensável, prevenindo complicações e diminuindo o risco de possíveis 

agravamentos. 

  A atuação do Enfermeiro junto ao paciente com doença cardíaca vai muito além 

do âmbito hospitalar ou da área pública, podendo o profissional optar pela abertura do 

consultório particular e independente, conforme regulamenta a resolução nº 

0568/2018 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2018), podendo 

desempenhar suas atividades com maior autonomia. 

De acordo com Stevens et al. (2018, p. 30) “as doenças cardíacas impõem 

limitações à qualidade de vida relacionadas a aspectos físicos, sociais, financeiros e 

de saúde dos indivíduos”, percebe-se que estas patologias geram custos que 

impactam diretamente o sistema de saúde, chegando a ser responsáveis por mais de 

17 milhões de mortes por ano, o que significa mais da metade de todas as mortes por 



15 
 

doenças não transmissíveis. Resultando aos pacientes acometidos por tais doenças 

alterações de estilo de vida, influenciando diretamente seu bem-estar, além de 

diminuir sua produtividade laboral ou incapacitar totalmente o paciente (STEVENS et 

al., 2018). 

 Conforme art. 11 da lei 7498/86 (BRASIL,1986) item “ j: educação visando à 

melhoria de saúde da população”, uma das funções do enfermeiro como membro da 

equipe de saúde é promover a educação em saúde desta forma a realização da 

consulta de enfermagem ao paciente portador de doença cardíaca, pode contribuir 

para uma melhor compreensão acerca da sua condição de saúde, conduzindo o 

paciente a uma melhor aderência ao tratamento proposto pela equipe multidisciplinar. 

Cabe privativamente ao Enfermeiro a realização da consulta de enfermagem 

de acordo com a lei 7.498/86 que também regulamenta o exercício profissional de 

enfermagem (BRASIL, 1986). Desta maneira, a realização da consulta é a forma que 

o enfermeiro deve utilizar para reconhecer as necessidades afetadas do paciente e 

promover o esclarecimento de dúvidas e realizar as orientações conforme as 

necessidades apresentadas pelo paciente evidências durante a realização da 

consulta. 

O enfermeiro é um profissional habilitado e capaz de direcionar a educação em 

saúde, principalmente para a orientação preventiva sobre as possíveis complicações 

das doenças cardíacas. O enfermeiro deve conscientizar o paciente acerca do uso 

correto dos medicamentos, os efeitos colaterais do tratamento e as mudanças no 

estilo de vida e rotinas que o paciente poderá vir a enfrentar devido a sua condição de 

saúde.  

É possível observar a dificuldade de pessoas portadoras de doenças cardíacas 

em compreender e assimilar os impactos da patologia em sua rotina diária, bem como 

a adesão ao tratamento proposto que vai além do uso de medicamentos diários 

Levando em consideração as características da doença e o impacto sobre a 

qualidade de vida dos portadores, chega-se ao seguinte questionamento: A falta da 

realização da consulta de enfermagem poderia ter impacto na assistência ao paciente 

portador de doença cardíaca? 

Diante disso, motivou a escolha do tema da pesquisa, pois é de suma 

importância levantar dados e analisar o papel do enfermeiro na realização da consulta 

de enfermagem em pacientes portadores de doenças cardíacas contribuindo para 
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uma melhor adesão ao tratamento proposto e consequentemente melhor qualidade 

de vida. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa será realizar a consulta de enfermagem ao 

paciente portador de doença cardíaca utilizando um instrumento piloto de coleta de 

dados para prevenção e promoção à saúde. Utilizar o instrumento para a consulta de 

enfermagem em consultório; possibilitar a identificação dos principais diagnósticos de 

enfermagem através da consulta de enfermagem; construir um plano de 

cuidados/orientações em cima do levantamento de problemas e dos diagnósticos de 

enfermagem, conforme demanda da amostra. 

  A consulta de enfermagem é a ferramenta que traz visibilidade ao trabalho do 

enfermeiro pois possibilidade identificar as dificuldades enfrentadas pelo paciente e 

assim elaborar um plano de cuidados, que visa promover a sua autonomia colocando 

o paciente como agente principal de seu tratamento, contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida e reduzindo as possíveis complicações de seu quadro de saúde. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO CORAÇÃO. 

O coração é o órgão responsável por bombear o sangue para todos os órgãos 

e tecidos do corpo e o sistema nervoso autônomo, controla como o coração bombeia 

esse sangue. De acordo com Brennan et al. (2009), o coração é um órgão muscular 

oco, com dimensões aproximadas de um punho fechado. Chegando a 12,5 cm de 

comprimento, 9 cm de diâmetro em seu ponto mais largo e pesa 230 a ± 310 g. A sua 

localização é na região do mediastino entre os pulmões, com sua maior parte 

direcionada atrás do esterno à esquerda. 

O coração é uma bomba muscular capaz de produzir o impulso elétrico 

necessário para manter a circulação sanguínea, sendo as funções do coração:  

1. gerar pressão arterial: os movimentos de contração e relaxamento do 
coração geram pressão, que possibilita ao sangue circular; 
2. garantir o fluxo unidirecional: as valvas cardíacas se abrem para a 
passagem do sangue e se fecham para impedir o seu refluxo; assim, o 
sangue segue em apenas uma direção (fluxo unidirecional); 
3. regular o fornecimento de sangue: a frequência com que ocorrem as 
contrações cardíacas aumenta conforme a demanda dos tecidos e também 
depende do estado em que a pessoa se encontra — em repouso ou 
realizando exercícios — e das mudanças de posição do corpo (deitado, em 

pé ou sentado). (VanPutte; Regan; Russo, 2016, p. 666). 

A estrutura deste órgão é composta por quatro câmaras responsáveis por 

receber o sangue através das veias cavas superior e inferior, e então realizar o 

bombeamento do sangue para oxigenação no pulmão e posteriormente para o 

restante do corpo através da artéria aorta (BRENNAN et al., 2009). 

Composto por duas cavidades localizadas na parte superior do coração, que 

são o átrio direito e átrio esquerdo e na parte inferior o ventrículo direito e ventrículo 

esquerdo, em seu interior a divisão das cavidades se dá por meio da presença das 

quatro válvulas sendo elas: válvula tricúspide localizada entre o átrio direito e 

ventrículo direito, válvula pulmonar localizada entre o ventrículo direito e a artéria 

pulmonar, válvula mitral localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a 

válvula aórtica responsável por separar o ventrículo esquerdo da artéria aorta 

(MARTINI et al., 2009). 

Conforme Coutinho, Costa e Silva (2018), o coração possui três camadas que 

formam sua parede são elas: pericárdio é a camada externa que tem como função a 

proteção de atrito, e se dividindo entre pericárdio fibroso e seroso; o miocárdio é a 
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camada de músculo liso que é responsável pela contração (batimentos cardíacos); e 

o endocárdio é composto por uma lâmina fina que se estende recobrindo toda a parte 

interna do coração e tem como função a proteção do miocárdio do atrito com o sangue. 

Abaixo podemos observar as três camadas através de um corte transversal da 

parede cardíaca: 

Figura 1 - Estrutura do coração. 

 

Fonte: Brennan et al. (2009). 

1.1.1 Fisiologia Cardíaca  

O coração recebe os estímulos elétricos do sistema nervoso autônomo e 

conduz para as fibras especializadas do coração que são responsáveis pela contração 

miocárdica também conhecido como marca-passo fisiológico. O coração possui 

ritmicidade automática e conforme as necessidades metabólicas do indivíduo o 

coração aumenta ou diminui suas contrações. O impulso elétrico chega ao coração 

através do nervo vago (Nervo craniano X) e se propaga através do nó sinoatrial passa 

pelas vias internodais seguindo para o nó atrioventricular, descendo pelo feixe de his 

e se dividindo pelos ramos direito e esquerdo até chegar nas fibras de purkinje 

(BRENNAN et al., 2009). 

O coração possui as células funcionais que são responsais por se contrair e as 

células marca-passo que geram e conduzem os estímulos elétricos, aproximadamente 

1% das células musculares cardíacas possuem a capacidade de gerar potencial de 

ação que gera impulso capaz de realizar o estímulo que faz o coração bater são 

células conhecidas como marca-passo natural do coração, responsáveis por emitir um 

ritmo (COUTINHO; COSTA; SILVA, 2018).  

 



19 
 

Observa-se na figura 2 a fisiologia do impulso elétrico e a estrutura interna do 

coração. 

Figura 2 - Fisiologia do impulso elétrico. 

 

Fonte:  Vanputte, Regan e Russo (2016). 

Quando o estímulo produzido pelas células cardíacas chega ao músculo do 

coração ocorre o que conhecemos como ciclo cardíaco esse processo se inicia com 

a diástole atrial que é o momento em que ocorre o preenchimento  de sangue no AD 

e AE que se contraem em conjunto, resultando no que se conhece como sístole atrial  

que impulsiona o sangue para o VD e VE, o VD e o VE, recebem este sangue durante 

o relaxamento da musculatura conhecido como diástole ventricular, após o 

preenchimento das câmaras ventriculares, tanto o VD quanto o VE, se contraem e 

temos a sístole ventricular que é a expulsão do sangue do interior destas câmaras em 

direção a artéria pulmonar e artéria aorta, com a finalização deste processo temos um 

ciclo cardíaco completo e após todas as etapas temos o batimento cardíaco. 

(BRENNAN et al., 2009). 

 O coração é responsável por conduzir o sangue oxigenado por todo o corpo e 

também por conduzir o sangue do o corpo para os pulmões para o processo de 

hematose. Os ventrículos de uma pessoa adulta conseguem conduzir a cada sístole 

aproximadamente 70 ml de sangue, conhecemos esse processo como volume 

sistólico, “Se considerarmos que a frequência cardíaca (FC) no adulto é de mais ou 

menos 70 bpm, poderemos dizer que o débito cardíaco (DC) é de 4.900 mℓ, uma vez 
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que DC = FC × VS = 70 × 70; portanto, DC = 4.900 mℓ.”  (KAWAMOTO, 2018, p.95). 

Figura 3 - Ciclo Cardíaco. 

 

Fonte: Brennan et al. (2009). 

1.1.2 Circulação Coronariana 

 O coração é responsável por bombear o sangue para todo o organismo, desta 

forma a também apresenta necessidade de um aporte de sangue adequado, este 

fornecimento ocorre através das principais artérias coronárias que estão sob a 

superfície do músculo e se ramificam para a parte interna do mesmo. Reconhecer 

este fluxo sanguíneo é fundamental para que o profissional possa garantir um 

atendimento mais qualificado ao paciente que apresenta alteração cardiológica, 

fornecendo ao enfermeiro a capacidade de prever as possíveis áreas afetadas e 

prejudicadas pelo estreitamento ou total oclusão de uma determinada artéria coronária 

(BRENNAN et al., 2009). 

A artéria coronária direita (ACD) origina-se na parte ascendente da aorta no 

óstio da válvula aórtica, passa entre o átrio direito e o tronco pulmonar sendo a 

responsável pelo suprimento das seguintes áreas: o átrio direito, o ventrículo direito, 

a parede inferior do ventrículo esquerdo, o nó sinoatrial (SA) em aproximadamente 

50% da população, o nó atrioventricular (AV) em aproximadamente 90% da população 

(MARTINI et al., 2009). A ACD se ramifica em vários segmentos, mas as principais 
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porções: ramo marginal direito que termina como artéria descendente anterior (ADA), 

que irriga as paredes do átrio direito e ventrículo direito, e o ramo interventricular 

posterior (GRAAFF, 2003). 

A artéria coronária esquerda (ACE) apresenta maior calibre que a ACD, e tem 

sua origem também junto a aorta no óstio da válvula aórtica. A ACE divide-se em dois 

ramos, a artéria descendente anterior esquerda (DAE, também conhecida como ramo 

interventricular anterior) e a artéria circunflexa (AC, também conhecida como ramo 

circunflexo). A artéria descendente anterior esquerda desce pela superfície anterior 

do coração em direção ao ápice. Essa artéria e seus ramos tem por função a irrigação 

das seguintes áreas: parede anterior do ventrículo esquerdo, porção anterior do septo 

interventricular, feixe de His, ramo direito, fascículo anterior do ramo esquerdo. 

O sangue deve retornar ao coração através do seio coronário, que fica 

localizado no átrio direito, as veias responsáveis pelo retorno do sangue até o seio 

coronário também apresentam ramificações por todo o músculo cardíaco, mas vale 

destacar as principais: veia cardíaca magna, responsável pelo retorno da irrigação de 

ambos os ventrículos e do AE. Veia cardíaca parva responsável pelo retorno venoso 

do VD e AD, veia cardíaca posterior que é responsável pelo retorno do VE, e por último 

a veia interventricular posterior responsável também pelo retorno das porções 

posteriores do coração (GRAAFF, 2003). 

1.2 ELETROCARDIOGRAMA 

 O Eletrocardiograma (ECG) é um exame de baixo custo com grande 

abrangência, pois permite a avaliação da funcionalidade do coração sendo um exame 

capaz de detectar alterações de menor gravidade, como alterações na frequência 

cardíaca e alterações com maior complexidade como arritmias, áreas de isquemia, 

alterações de ritmo cardíaco. Portanto faz-se necessário que o enfermeiro atuante na 

área de cardiologia tenha conhecimento técnico, teórico e prático acerca dos 

princípios básicos do ECG. (JESUS, 2021) 

 Ao reconhecer os princípios básicos do ECG o enfermeiro garante uma 

assistência de maior abrangência garantindo mais qualidade e efetividade no cuidado 

prestado, pois o reconhecimento precoce de alterações malignas assegura um 

atendimento mais ágil e eficaz, reduzindo as chances de maiores complicações e risco 

de mortalidade. (SAFFI; BONFADA, 2018). 
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1.3 DOENÇAS CARDÍACAS 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a doença cardíaca 

representa um total de 16% do total de mortes por todas as causas e permanece 

sendo a principal causa de morte mundialmente durante os últimos anos, somente 

entre o ano 2000 foram 2 milhões de mortes por doença cardíaca este número chegou 

a 9 milhões em 2019. Estes dados geram um estado de alerta para os profissionais 

de saúde, sendo necessário elaboração de estratégias por toda a equipe 

multidisciplinar.  

  Neste estudo será abordado algumas patologias cardíacas sendo elas: 

Hipertensão Arterial (HA), Doença Arterial Coronariana (DAC), Insuficiência Cardíaca 

(IC), Angina Pectoris, Arritmias Cardíacas, buscando compreender sinais e sintomas 

para estabelecer o melhor plano assistencial para cada paciente. As patologias 

citadas acima pertencem ao grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

que são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes, chegando a 38 milhões 

de mortes anuais (OMS, 2020). 

1.3.1 Hipertensão Arterial  

 De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, define-

se Hipertensão Arterial como uma DCNT, que mantém níveis pressóricos elevados, 

com causas multifatoriais, podendo ser genético, ambiental e social onde os valores 

referenciais considerados são, pressão arterial sistólica (PAS) maior ou igual a 140 

mmhg e pressão arterial diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmhg, desde que 

aferidas dentro da técnica correta de aferição. Na imagem abaixo podemos observar 

os valores e a classificação dos valores da Pressão Arterial de acordo com a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. (BARROSO et al., 2020). 

Frequentemente a HA se associa a distúrbios metabólicos, levando a 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, (coração, rim, cérebro, olhos, e 

vãos arteriais) sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus. 

(Ministério da Saúde, 2014). 

 

 



23 
 

Figura 4 - Classificação da pressão arterial. 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia (2020). 

O enfermeiro deve ter consciência que o cuidado é construído em conjunto com 

o paciente e familiares, de acordo com suas necessidades e prioridades na busca de 

uma vida mais saudável. Para tanto, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria 

2.436, de 21 de setembro de 2017, a diretriz que determina ações para a atenção 

básica que devem ser levadas em consideração quando se trata de assistência ao 

paciente em ambiente privado. Podemos ressaltar alguns pontos de extrema 

importância ao qual o enfermeiro deve se atentar com escuta qualificada, realizar 

estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem 

condições crônicas, juntamente com os demais membros da equipe. (BRASIL, 2017). 

A diretrizes atual de HA aponta que a atuação da equipe multidisciplinar na 

assistência ao paciente portador de HA apresenta maior consistência e superioridade 

no controle da pressão arterial, quando se compara somente ao tratamento 

convencional, a junção de outros profissionais gera acréscimo na qualidade da 

assistência, melhor adesão e sucesso terapêutico, redução de riscos, morbidade e 

mortalidade. A integração da equipe permite planejar a assistência centrada no 

paciente, pois ocorre o compartilhamento de metas e objetivos discutidos em conjunto, 

gerando uma otimização do tratamento. 

Sendo o enfermeiro um profissional de suma importância na composição da 

equipe, suas ações podem contribuir com o objetivo de melhorar a qualidade da 

assistência prestada pode-se destacar algumas destas ações que são abordadas de 

forma específica ao profissional enfermeiro: 

Realizar o acolhimento de forma individualizada e centrada na pessoa, e em 

conjunto com o paciente identificar os obstáculos e barreiras presentes no seu dia a 
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dia e incentivar apoio ao seu enfrentamento. 

Promover e incentivar o autocuidado através de capacitações para que o 

paciente possa ter maior controle sobre os determinantes que geram influência sobre 

seu autocuidado, contribuindo para melhorar a sua saúde. 

Desenvolver estratégias de avaliação para a adesão dos pacientes às condutas 

prescritas com técnicas educacionais, podendo aproveitar os meios de tecnologia 

disponíveis. 

O enfermeiro que presta assistência ao paciente com em investigação ou já 

com diagnóstico de hipertensão tem na consulta de enfermagem a oportunidade de 

potencializar orientações acerca de prevenção, podendo orientar e prevenir possíveis 

complicações que possam surgir. (MOTA; LANZA; CORTEZ, 2019).  

A adesão do paciente ao tratamento proposto é essencial, e a consulta de 

enfermagem pode contribuir para a adoção de hábitos mais saudáveis e promover a 

conscientização acerca da condição de saúde do paciente, gerando maior autonomia 

no seu tratamento. Ao ser orientado acerca de sua condição de saúde o paciente pode 

tratar e prevenir inúmeras complicações oriundas do quadro de hipertensão pois ao 

adotar medidas como mudança no plano alimentar, prática de atividade física, entre 

outras práticas pode manter a busca pela diminuição dos fatores de risco como 

obesidade e tabagismo entre outros, e está demonstrando maior aceitação e 

reconhecimento de seu quadro de saúde evidenciando a importância de sua 

colaboração com o tratamento proposto, pois somente a adesão à terapia 

medicamentosa não é suficiente para prevenir complicações, desta forma ao instruir 

o paciente sobre seu quadro de saúde e as atitudes necessárias para a estabilização 

de seu quadro torna evidente o papel do enfermeiro dentro da equipe multidisciplinar 

na adesão ao tratamento proposto pela equipe ( SALLES et al., 2019). 

1.3.2 Doença Arterial Coronária  

A Doença Arterial Coronariana (DAC) trata-se de um processo patológico que 

consiste no acúmulo de placas ateroscleróticas nas artérias coronárias que são 

responsáveis pela condução de oxigênio e nutrientes ao músculo cardíaco. Quando 

este acúmulo gera a interrompe de forma parcial ou totalmente o fluxo de sangue 

apresenta se um o quadro de déficit de irrigação sanguínea no coronariana, podendo 

levar a complicações mais complexas como a Angina Estável  e a Angina Instável 

também chamada de  Síndrome Coronariana Aguda (SCA) onde temos o bloqueio 
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repentino do fornecimento sanguíneo de uma determinada artéria, se esta interrupção 

persiste por mais de alguns minutos ocorre o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), o que 

gera a morte de músculo cardíaco.  A SCA além de ser causada pelas placas 

ateroscleróticas, também pode ter outras origens como vasoespasmo e trombose  

De acordo com Miotello et al. (2020), A Doença Arterial Coronariana (DAC) é 

uma das patologias que mais afeta o sistema circulatório em especial as artérias 

coronarianas, tendo grande impacto no que se refere e morbimortalidade não somente 

a nível de Brasil, mas internacionalmente, A DAC não só gera alterações na qualidade 

de vida do paciente, mas um elevado números de mortes prematuras. 

 São os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da DAC 

alguns referem-se a condições como idade avançada, sexo masculino, etnia preta, 

Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), tabagismo, obesidade 

e sedentarismo aumentam o risco para IAM. Além disso, concentrações aumentadas 

de colesterol circulante de lipoproteína de baixa densidade (LDL), aumento de 

lipoproteínas ricas em triglicerídeos ou diminuição do colesterol de lipoproteína de alta 

densidade (HDL) também estão associados ao risco de desenvolver (NICOLAU et al., 

2021) 

Compete à equipe de enfermagem, o papel de educação em saúde, 

destacando-se como um importante fator no desenvolvimento da qualidade prestada. 

Desta forma, Lima et al. (2019) avalia que, a utilização de práticas educativas 

adequadas à realidade em que os pacientes estão inseridos, promove a troca de 

saberes entre enfermeiro e paciente; O que contribui para desenvolvimento de uma 

consciência do cuidado prestado de forma individualizada. 

Acompanhar a pessoa com DAC, monitorar e manter uma comunicação efetiva, 

pode contribuir de maneira significativa para a continuidade do tratamento sendo 

através da consulta de enfermagem, momento em que o enfermeiro pode realizar o 

acompanhamento do paciente e tendo a oportunidade de ouvir as principais queixas 

e observar a condição do paciente, podendo orientar de acordo com a necessidade 

apresentada, sendo um momento de coleta de informações para posterior discussão 

com demais membros da equipe multiprofissional. (MIOTELLO et al., 2020). 

1.3.3 Insuficiência Cardíaca 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma cardiopatia grave que se estabelece a partir 

de anormalidades cardíacas estruturais e/ou funcionais, onde o coração é incapaz de 
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bombear o sangue de forma a atender as necessidades metabólicas, conduzindo ao 

déficit de enchimento e ejeção ventricular adequado, a IC se caracteriza por sinais e 

sintomas típicos que geram a redução do débito cardíaco e elevadas pressão de 

enchimento em repouso ou durante o esforço. A IC pode acometer ambos os lados 

do coração e prejudicar a função de bomba cardíaca devido ao retorno do fluxo 

sanguíneo. As alterações causadas pela IC levam a redução do volume sistólico, 

quando o músculo do ventrículo não consegue ejetar o sangue para fora de maneira 

adequada e/ou anormalidade na função diastólica, onde os músculos do ventrículo 

ficam rígidos e não permitem o total enchimento da câmara prejudicando o 

enchimento ventricular, para a avaliação adequada da função do ventrículo é 

necessário a realização de exames como ecocardiograma transtorácico que avalia a 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE). (MARCONDES et al., 2021). 

 São inúmeros os fatores que podem contribuir para a IC, dentre vale destacar 

alguns: hipertensão arterial, diabetes Mellitus, dislipidemias e obesidade, estas 

comorbidades podem contribuir diretamente para o surgimento da IC principalmente 

quando se apresentam em conjunto, outros fatores como alcoolismo, tabagismo 

também devem ser levados em consideração, pois acarretam a piora dos sintomas 

clínicos apresentados pela IC, pode-se apresentar piora do quadro de dispnéia e 

redução da capacidade de contratilidade do miocárdio facilitando o surgimento de 

arritmias. A orientação ao paciente acerca dos riscos envolvidos deve ser clara e 

objetiva para que o paciente tenha clareza dos malefícios causados. 

 O enfermeiro deve estar atento para promover a orientação adequada ao 

paciente e as alterações que surgem no decorrer da evolução da IC, alterações no 

padrão de sono estão diretamente relacionadas a dispneia e fadiga ocasionadas pela 

doença, é comum perceber a falta de realização de atividade física pois a sua 

realização acarreta na piora dos sintomas devido à sobrecarga no coração, orientar o 

paciente a realizar exercícios mais leves como alongamento e com baixa carga de 

esforço podem auxiliar o paciente na qualidade de vida. Conscientizar o paciente 

sobre a necessidade de monitorar seu peso e compreender como identificar os sinais 

e sintomas de descompensação da doença e promover a educação sobre o uso 

correto de medicamentos, dieta e atividade sociais são pontos que devem ser 

abordados pelo profissional junto ao paciente e familiares. (GALVÃO et al., 2016). 

Sabe-se que os desafios para a assistência ao paciente com IC vão muito além 

da falta de adesão à terapia medicamentosa, pois o paciente na maioria das vezes 
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desconhece os sintomas de descompensação da doença, desta forma o enfermeiro 

tem que adotar uma abordagem que vai além da terapia medicamentosa, adotar 

medidas educativas que favoreçam a autonomia do paciente. O enfermeiro exerce o 

papel educador facilitando a adesão do paciente ao tratamento, auxiliando a 

esclarecer os questionamentos e reduzindo suas incertezas, devendo estimular seu 

autocuidado (CAMPELO; SILVA; BATISTA, 2018). 

1.3.4 Angina Pectoris 

De acordo com a Malta et al. (2019), a angina pectoris é a descrição utilizada 

para caracterizar o desconforto torácico causado pela presença de hipóxia miocárdica. 

Sendo um sintoma comum de DAC podendo ser não obstrutiva e obstrutiva, 

geralmente apresenta-se como dor precordial desencadeada por esforço físico que 

tende a apresentar melhora com repouso ou uso de medicamentos vasodilatadores. 

A identificação de um quadro clínico de angina apresenta quatro características 

principais da dor: localização, característica, duração e fatores de intensificação ou 

alívio. A localização costuma ser no tórax, próximo ao esterno, podendo acometer ou 

irradiar do epigástrio à mandíbula, região interescapular e braços com predomínio em 

membro superior esquerdo, tendo como característica de descrição o desconforto 

ocasionando uma queimação, pressão ou aperto, que podem estar acompanhado por 

náusea, sudorese, dispnéia e síncope, podendo apresentar uma duração superior a 

10 min que sugerem SCA, ou inferior a 10 min que se caracteriza como angina estável 

onde não costuma modificar-se com relação a respiração ou posição. A relação da 

angina com o esforço físico dá-se por meio de sua intensificação ou alívio, sendo que 

podem aparecer e se intensificar durante a prática de esforço (NICOLAU et al., 2021). 

A atuação do enfermeiro frente ao paciente com suspeita de Angina deve ser 

fundamentada em evidências clínicas, visando a redução de risco de evolução de 

Angina Instável para um quadro de IAM, o enfermeiro deve buscar prevenir 

complicações severas e irreversíveis, o cuidado centralizado no indivíduo e em sua 

real necessidade deve ser prioridade em todas as etapas do processo de enfermagem 

(NASCIMENTO et al., 2017). 

1.3.5 Arritmias Cardíacas 

As arritmias são alterações na condução elétrica do coração que geram 
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modificações no ritmo cardíaco que podem ser evidenciadas pela presença de 

bradicardia, taquicardia, ausência de batimentos, para Szpalher e Batalha (2019) 

estas arritmias podem-se apresentar na seguinte forma: 

Figura 5 - Arritmias Cardíacas. 

 

Fonte: Szpalher e Batalha (2019) 

 A atuação do enfermeiro frente ao paciente portador de arritmia deve ser rápida 

afim de evitar complicações, que possam ser irreversíveis, desta forma a constante 

atualização e conhecimento acerca do tema faz-se de extrema necessidade pois na 

maioria das vezes a abordagem inicial ao paciente é realizada pelo enfermeiro e sua 

conduta interfere diretamente na assistência que a paciente irá receber.  

 De acordo com Santos B. e Sacilotto (2021) a indícios que relacionam 

diretamente a Covid-19, com complicações além do sistema respiratório sendo 

identificadas a presença de arritmias principalmente em pacientes que necessitam de 

hospitalização, desta forma faz-se necessário um olhar mais atento as queixas e 

sinais e sintomas apresentados por pacientes que tenham diagnóstico de Covid-19 

acendendo um alerta aos profissionais na avaliação destes pacientes. 

1.4 CONSULTA DE ENFERMAGEM 

Atualmente evidencia-se que cada vez mais o quanto é importante a atuação 

da equipe multidisciplinar na assistência aos clientes portadores de doenças 

cardíacas sendo necessário a atuação de todos os profissionais da equipe em prol do 



29 
 

paciente, sabe-se que a equipe de enfermagem exerce um papel fundamental na 

assistência prestada, estando centrado no enfermeiro  a responsabilidade pela 

realização  da consulta de enfermagem, atividade está privativa do mesmo, de acordo 

com a lei 7498/86, que regulamenta seu exercício profissional (BRASIL, 1986). 

A resolução do COFEN-358/2009 dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem 

(PE) em ambientes, públicos ou privados. A (SAE) é uma metodologia que o 

enfermeiro enquanto agente de transformação dispõe para organizar e 

operacionalizar seu processo de trabalho, afim de tornar evidente a contribuição do 

enfermeiro na atenção da saúde ao indivíduo ou coletividade, no meio em que estiver 

inserido, sendo ele ambiente público ou privado. Deste modo temos como parte da 

SAE o Processo de Enfermagem (PE), que pode e deve ser utilizado por todos os 

enfermeiros na sua prática profissional, pois orienta o cuidado prestado e garante o 

registro das suas ações, viabilizando o cuidado na sua totalidade.  

Começou-se a discutir a SAE no Brasil a partir dos anos 70 e 80, pela 

enfermeira Wanda de Aguiar Horta, que buscava através da teoria das necessidades 

humanas básicas, qualificar as ações de enfermagem permitindo que o cuidado fosse 

de forma sistematizado e centrado nas necessidades apresentadas pelo paciente. 

Atualmente o PE é dividido em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 

recorrentes são elas: 1º) Histórico de Enfermagem (Anamnese e Exame Físico) que 

seria a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana, 

2º)Diagnóstico de Enfermagem, ocorre por meio da interpretação dos dados obtidos 

na Investigação, 3º) Planejamento que determina os resultados que se espera 

alcançar por meio das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas, 

4º) Implementação da assistência é a realização das ações programadas na etapa do 

Planejamento, e a 5º)Avaliação ou Evolução é modo de verificar a eficácia da 

assistência prestada e avaliar a necessidades de mudanças para a obtenção do 

resultado desejado.(GOMES, A. F et al., 2021). 

 Sabendo que a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do 

enfermeiro, e tendo no PE a ferramenta necessária para a sua realização a aplicação 

da consulta em ambientes como ambulatórios, clínicas e outros pode contribuir para 

um melhor acompanhamento, principalmente no contexto de doença crônicas como 

as doenças cardíacas, a implementação da consulta em nível ambulatorial pode 

auxiliar a garantir uma melhor adesão ao tratamento proposto e melhor controle 
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terapêutico aos pacientes assistidos pela unidade. De acordo com Santos, Ana., et al. 

(2020, p. 02):  

Acredita-se que, para o sucesso do tratamento das doenças cardíacas, a 
participação ativa e o envolvimento do cliente são fundamentais. Faz-se 
necessário, para isso, além da conscientização do seu autocuidado, que o 
cliente se sinta acolhido e compreendido em todos os seus aspectos, de 
forma integral, sendo a consulta de enfermagem um momento de 
acolhimento, escuta e orientações, transcendendo o cuidado técnico e 
proporcionando transformações nos indivíduos quanto aos hábitos de vida 
insalubres. 

Percebe-se que ao realizar através da consulta de enfermagem cardiológica 

abre-se a oportunidade de envolver o paciente no cuidado, pois são identificadas as 

reais necessidades permitindo: identificar precocemente os riscos que desenvolvem 

doenças cardíacas, melhorar a qualidade de vida dos pacientes por meio das 

orientações, otimizar recursos disponíveis e sua melhor distribuição pelos níveis de 

saúde e valorizar o profissional. A realização da consulta seria a forma de proporcionar 

resultados positivos, que podem trazer empoderamento e visibilidade ao trabalho que 

pode ser desenvolvido pelo enfermeiro, além de permitir que o mesmo possa planejar 

estratégias e medidas que atuam na prevenção e promoção de saúde. 

1.4.1 Diagnósticos de Enfermagem  

O Enfermeiro está diretamente ligado às respostas a problemas de 

saúde/processos da vida entre indivíduos, famílias, grupos e comunidades.  A 

capacidade de apresentar respostas são a preocupação central dos cuidados de 

enfermagem e ocupam o círculo atribuído à profissão. A definição de um Diagnóstico 

de Enfermagem (DE), pode estar relacionada a um risco potencial, pode ser focado 

em um problema, ou um estado de promoção da saúde (HERDMAN; KAMITSURU, 

2018). 

A elaboração do DE, diz respeito a uma das etapas do PE que compõe a SAE, 

para o enfermeiro desempenhar um papel de maior efetividade na elaboração do PE, 

sendo que exige do enfermeiro grande acurácia para uma melhor resolutividade. O 

processo de raciocínio inicia se através da comparação de evidências e dados obtidos 

durante a 1º etapa do PE, a partir deste momento é possível seguir para a elaboração 

de possíveis DE que iram nortear as intervenções que iram conduzir aos resultados 

esperados. De acordo com Freitas e Conceição (2018), faz se necessário analisar e 

sintetizar os dados, sendo necessário um sistema de linguagem padronizada a 
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NANDA Internacional está entre estes sistemas de linguagens padronizadas de 

diagnósticos sendo um dos mais conhecidos nas últimas décadas. 

Melhora-se a efetividade do cuidado prestado, ao inferir diagnósticos de 

acurácia elevada, possibilitando-se, ao enfermeiro, direcionar ações voltadas para a 

resolução e a redução dos problemas levantados acerca da assistência ao portador 

de doença cardíaca. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho exploratória, descritiva de 

caráter quali-quantitativo. Para Proetti (2017) tanto a pesquisa qualitativa quanto a 

quantitativa, nos permitem a reflexão acerca dos caminhos que podemos tomar no 

estudo científico, fazendo compreender quantificar e qualificar, permitindo-nos estudar 

a relevância de fenômenos e fatos para que se possa avaliar. 

Os dados para um estudo quantitativo devem ser organizados de forma 

sistemática, e basear-se em instrumentos formais para a coleta de dados (POLIT; 

BECK, 2019). 

Foi realizado a revisão da literatura através da consulta de Banco de dados | 

BV Saúde, Google Acadêmico, MEDLINE, Scielo, para a construção do instrumento 

de coleta de dados que se encontra em anexo nesta pesquisa (Apêndice 01). 

2.2 AMOSTRA 

 A amostra foi composta por 20 pacientes com diagnóstico de doença cardíaca, 

de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, atendidos em uma clínica 

cardiológica privada no município de Caçador, sendo realizada a coleta de dados no 

período de março a maio de 2022. 

2.3 MÉTODOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Como critérios de inclusão definiu-se pacientes com idade superior há 18 anos 

de ambos sexos sem limite de idades, que aceitaram participar do estudo após o 

esclarecimento e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Tendo 

como critério de exclusão pacientes que não aceitaram participar do estudo e com 

queixa clínica principal não relacionado à doença cardiológica e menores de 18 anos. 

2.4 LOCAL DA PESQUISA  

 O local de estudo trata-se de uma clínica privada, localizada no meio oeste de 

Santa Catarina, município de Caçador, com atendimento especializado em consultas 

de cardiologia geral e realização de exames complementares, com atendimento diário 

em horário comercial. 
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2.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

As informações coletadas foram registradas em instrumento de consulta de 

enfermagem (Apêndice A), com dados fornecidos e observados nos pacientes que 

aceitaram participar do estudo. O presente estudo foi aplicado em pacientes 

portadores de doença cardíaca atendidos de acordo com a demanda pré-agendada 

em consultório privado para avaliação da adesão da terapêutica proposta pela equipe 

multidisciplinar, sendo realizada a coleta de dados no período de março a maio de 

2022. 

2.6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Os dados coletados com o auxílio do instrumento para anamnese e exame 

físico (Apêndice A), e questionários que foram analisados por meio de tabelas e 

gráficos elaborados no programa de Microsoft Excel, sendo realizada a estratificação 

dos dados, demonstrando o resultado das análises mediante tabelas e gráficos. 

2.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 

com seres humanos da Unidade Central De Ensino Faem Faculdade - UCEFF, 

indexado à plataforma Brasil. Salienta-se que o presente estudo respeitou todas as 

normativas vigentes para aplicação e execução de pesquisa utilizando seres 

humanos, conforme resolução Nº 466/2012, que trata de pesquisas e testes em seres 

humanos, sobre o número de protocolo: 53963621.5.0000.8146. Com o Nº de parecer 

5.321.121, aprovado em março de 2022. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos através deste estudo foram organizados, baseados nas 

informações colhidas durante a consulta de enfermagem, primeiramente realizou-se 

a leitura dos dados para posterior organização e consequentemente realizou-se o 

agrupamento das informações relevantes para explanação, realizada a seguir através 

de gráficos.  

Inicialmente é disposto o gráfico referente a faixa etária e gênero dos 

participantes da pesquisa.   

Gráfico 1 - Faixa etária e gênero da amostra. 

 

Fonte: A autora (2022).  

Participaram do estudo o total de 20 indivíduos, sendo 11 (55%) do sexo 

feminino e 9 (45%) do sexo masculino, com idade entre 39 e 76 anos, para a 

demonstração da faixa etária os dados foram agrupados em intervalos de 10 anos, 

sendo a maior predominância entre 50 e 59 anos, para o sexo feminino, e 60 a 69 

anos para o sexo masculino. 

Observa-se que a faixa etária da amostra de maior predominância 50 a 59 anos 

enquadra-se na descrição do estudo que aborda as causas epidemiológicas para IAM 

e doenças isquêmicas do coração dos últimos 10 anos, onde afirma-se que “A faixa 

etária mais acometida foi entre 50 a 79 anos (76,20%), com pico entre 60 a 69 anos 

(31,46%) e 70 a 79 anos (26,76%), enquanto os menos acometidos foram de 19 anos 

ou menos (0,46%)[...]” (DIAS et al., 2022, p. 75). 
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No gráfico 2 apresenta-se o número de doenças pré-estabelecidas pelos 

participantes da pesquisa. 

Gráfico 2 - Doenças pré-estabelecidas da amostra.  

 

Fonte:  A autora (2022). 

Para melhor análise avalia-se o gráfico acima onde apresenta as doenças já 

diagnosticadas, presentes em 100% da amostra onde percebe-se a prevalência da 

hipertensão somando o total de 35% da amostra, seguido pela dislipidemia que 

acomete 21 % da amostra. 

Para Souza et al. (2021) a população adulta apresenta maior propensão para 

hipertensão arterial elevada, isso deve-se a fatores associados ao processo de 

envelhecimento e principalmente aos hábitos de vida, identificar os fatores que 

contribuem para a HA, torna-se relevante, para que se possa traçar metas para uma 

conscientização sobre as complicações advindas da HA, e a promoção de 

informações acerca dos fatores modificáveis. 

Os dados apresentados confirmam-se quando comparados a estudos que 

relacionam a presença da dislipidemia associada a outras doenças, “No Brasil, as 

dislipidemias estão associadas a outros fatores de risco não transmissíveis como a 

hipertensão arterial e a DM [...]” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 321). 

As patologias referidas na sua maioria fazem parte das DCNT (doenças 

crônicas não transmissíveis), que apresentam um desafio aos profissionais de saúde 

pelos próximos anos, pois evidenciam a real necessidade de atenção à saúde dessas 

pessoas, para que se mantenha um acompanhamento integral e contínuo buscando 

minimizar as possíveis complicações advindas dessas patologias (BECKER; 

35%

21%

14%

10%

8%

4%
4%

4%

HAS Dislipidemia DM II DAC IAM Arritmia Angina IC



36 
 

HEIDEMANN, 2020).  

O gráfico 3 podemos comparar a presença das doenças pré-estabelecidas em 

participantes do sexo feminino e do sexo masculino.  

Gráfico 3 - Comparação das doenças cardíacas já estabelecidas entre homens e mulheres referente 

a amostra. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Em todas as doenças identificadas percebeu-se maior acometimento entre 

participantes do sexo feminino quando se comparada aos pacientes do sexo 

masculino. Observa-se novamente a prevalência da hipertensão seguido da presença 

das dislipidemias. 

De acordo com Vargas, et al. (2021) nos últimos anos percebe-se o aumento 

das doenças cardiovasculares em mulheres com idade superior a 50 anos, isso deve 

a entrada das mulheres no período do climatério, que costuma se iniciar nos 40 anos 

e durar até os 60 anos, o que ocasiona em várias alterações hormonais entre elas a 

baixa da produção do estrogênio, que é um fator hormonal de proteção para doenças 

cardíacas que leva a alterações do metabolismo do colesterol e suas frações. 

Além do fator idade outras condições se associam ao aumento de doenças no 

público feminino, “Entre os fatores de risco (FR) para DCV em mulheres brasileiras, 

destacam-se a hipertensão arterial sistêmica, os riscos dietéticos, a obesidade, o 

aumento do colesterol sérico e a glicemia de jejum elevada. ” (OLIVEIRA; WENGER, 

2022, p. 374). 
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O gráfico 4 apresenta a comparação dos níveis de hipertensão arterial entre 

homens e mulheres. 

Gráfico 4 - Classificação de pressão arterial em ambos os sexos da amostra. 

 

Fonte: A autora (2022). 

No gráfico 4 percebe-se a prevalência de altos níveis pressóricos entre as 

mulheres quando comparados aos homens, a prevalência de HA de estágio 01 é mais 

evidente na amostra geral e no grupo de mulheres. 

Para Dutra e Fonseca (2017), o enfermeiro pode abordar os fatores de risco à 

HAS, elucidar possíveis   dúvidas   sobre o   tratamento   medicamentoso, estabelecer 

junto a equipe, ações que beneficiem a adesão ao tratamento. Este paciente convive 

com conflitos e mudanças em sua rotina e alimentação desta forma o olhar holístico 

do enfermeiro pode contribuir para uma melhor adesão. 

Sabe-se que como membro da equipe de saúde “[...] a responsabilidade do 

enfermeiro vai além de mediador entre o paciente e a HAS, ele é o profissional capaz 

de auxiliar a pessoa com HAS na modificação de sua vida, pois a sua proximidade e 

vínculo fazem com que isto seja possível. ” (SOARES et al., 2022, p,7). 

 Além do uso de medicamentos diários, o enfermeiro exerce um papel 

fundamental na educação em saúde quando se fala em inclusão do tratamento não 

farmacológico, que ocorre por meio da orientação acerca da alimentação, pratica 

regular de atividade física, entre outros, pois somente o uso de medicação pode não 

ser suficiente para eficácia do tratamento, sendo necessária alterações no estilo de 

vida (REIS et al. 2018). 
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O gráfico 5 apresenta o comparativo entre ambos os sexos referente ao Índice 

de massa corporal - IMC. 

Gráfico 5 - Classificação de IMC da amostra. 

 
Fonte: A autora (2022). 

Observou-se na amostra que somente um paciente apresentou valor de IMC 

adequado, quando se avalia as alterações destacam-se as mulheres por 

apresentaram maiores alterações nos valores de IMC quando comparados aos 

homens. 

De acordo com Massaroli et al. (2018) percebe-se a relação direta entre IMC 

alterado e as complicações de doenças cardíacas, que levam a piora da qualidade de 

vida. 

Para Rezende et al. (2006) pessoas que apresentam excesso de peso, estão 

mais expostas a fatores de risco pois tendem a desenvolver síndrome metabólica e, 

portanto, a maior risco de morbidade e mortalidade. Cabe ao enfermeiro como parte 

da equipe multidisciplinar estimular a reeducação e mudança de hábitos para reduzir 

essas complicações. 

A obesidade combinada a outros fatores como hipertensão arterial, obesidade 

abdominal, dislipidemia, são características que presentes levam a síndrome 

metabólica, aumentando o risco para doença cárdica e consequentemente suas 

complicações. (COSTA; SOUZA e SANCHES, 2020). 

Diante do cenário exposto é extremamente necessário conscientizar o paciente 

acerca dos riscos e incentivar a adoção de mudanças no estilo de vida que visem 

reduzir as complicações oriundas da obesidade. 
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O gráfico 6 apresenta o comparativo entre ambos os sexos referente aos 

valores de circunferência abdominal. 

Gráfico 6 - Classificação da circunferência abdominal entre os participantes da amostra. 

 

Fonte: A autora (2022). 

Observou-se valores de circunferência abdominal (CA) mais aumentados em 

mulheres quando comparados aos homens.  

De acordo com Rezende et al. (2006), definiu-se como obesidade abdominal: 

homens que possuem a CA maior que 102 cm, em mulheres considera-se valores 

acima de 88cm, essas alterações que geram o excesso de peso na região do 

abdômen mantêm relação direta com fatores que elevam o risco cardíaco. 

Para Albuquerque (2020) a obesidade abdominal é fator determinante para o 

surgimento de doença cardíaca, refere ainda que a maior incidência está nas faixas 

etárias mais jovens. Alertando desta forma para a necessidade de intervenção 

precoce tendo em vista que é um fator modificável, reforçando-se a necessidade de 

estimular a adoção de um estilo de vida mais saudável na população. 
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O gráfico 7 apresenta o comparativo referente a qualidade de sono dos 

participantes do estudo, observa-se que tanto os homens, quanto as mulheres 

apresentam alterações na qualidade de sono.  

Gráfico 7 - Avaliação da qualidade do sono da amostra. 

 

Fonte: A autora (2022). 

Conforme Barros et al. (2019) O sono se apresenta como uma necessidade 

humana básica, alterações na qualidade do sono contribuem para alterações 

metabólicas e que favorecem o surgimento de doenças, e levam a complicações das 

doenças existentes, quando se tem uma má qualidade de sono o paciente tende a 

apresentar maiores alterações emocionais.  

Para Drager et al. (2018), distúrbios do sono estão cada vez mais presentes 

devido às mudanças de vida, pois estamos dormindo cada vez menos, associando-se 

a má qualidade de sono ao aumento de peso que leva a maior dificuldade para dormir, 

percebe-se a repercussão no período de vigília o que compromete a qualidade de vida 

e contribui para o surgimento de doenças, inclusive as cardíacas. 

De acordo com Fusco et al. (2020) quanto maior o estado de ansiedade do 

paciente, maior será sua compulsão alimentar o que acarreta na piora da qualidade 

do sono. Os distúrbios apresentados em decorrência da ansiedade se refletem nos 

excessos de alimentação e consequentemente no ganho de peso, levando ao 

sobrepeso, obesidade, além de prejudicar o padrão de sono. A ansiedade é um fator 

presente na amostra e está entre os diagnósticos de enfermagem de maior 
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acometimento na amostra, conforme a tabela 1, p. 40. 

O gráfico 8 avalia a realização de atividade física por parte dos participantes da 

pesquisa.  

Gráfico 8 - Realização de atividade física da amostra. 

 

Fonte: A autora (2022). 

Evidenciou entre os participantes o alto índice de sedentarismo, principalmente 

entre os participantes do sexo masculino, que se sobressaem quando comparados 

aos do sexo feminino, sabe-se que a falta de atividade física é um fator de extrema 

importância para o acometimento e complicações de doenças cardíacas. De acordo 

com Malta et al. (2017), os principais fatores de risco associados ao aumento de DCNT 

são:  tabaco, inatividade física, uso prejudicial do álcool e dietas não saudáveis. Desta 

maneira ao incentivar intervenções nos fatores de risco, procederia como resultado a 

redução da incidência de complicações.  

Buscar incentivar atividades semanais a qual o paciente tenha real interesse é 

uma forma de promover a redução dos riscos associados a falta de exercício, para a 

AHA Life's Simple 7 (2022) recomenda que os níveis de atividade física sejam diários 

com um tempo de atividade totalizando a 150 minutos semanais para melhor 

aproveitamento dos benefícios.  
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O Gráfico 9 apresenta o nível de conhecimento dos pacientes relacionado a 

sua condição de saúde. 

Gráfico 9 - Conhecimento acerca do problema de saúde da amostra. 

 

Fonte: A autora (2022). 

  Quando se avalia o letramento funcional em saúde – LFS, Percebe-se na 

grande maioria os participantes tanto homens como mulheres apresentaram 

conhecimento acerca da sua condição de saúde e as implicações para a sua 

qualidade de vida, O LFS “é definido como a capacidade de compreender, interpretar 

e aplicar as informações em saúde na forma escrita, falada ou digital. ” (LIMA et al., 

2020, p. 2), porém cabe ao enfermeiro a responsabilidade de avaliar e esclarecer 

possíveis dúvidas e realizar as orientações cabíveis, ao avaliar a capacidade de 

entendimento do paciente pois “indivíduos com letramento satisfatório tendem a 

apresentar melhores condições de saúde, uma vez que teriam maior noção da 

importância de medidas preventivas ou maior facilidade para entender instruções 

sobre medicação” (CHEHUEN et al., 2019, p.1122). Sendo as doenças cardíacas uma 

das principais causas de mortalidade, buscar melhorar o LFS neste grupo é 

fundamental para uma melhor adesão terapêutica e consequentemente melhorar os 

desfechos clínicos para estes pacientes 
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O Gráfico 10 apresenta as condições que os pacientes apresentam em relação 

ao seu autocuidado. 

Gráfico 10 - Condições para autocuidado da amostra. 

 

Fonte: A autora (2022). 

 Avaliou-se que 75% da amostra apresenta boas condições para o autocuidado, 

ou seja, possuem condições para adesão ao tratamento proposto, sendo que apenas 

15% da amostra apresentou maior dificuldade necessitando de auxílio de um familiar 

para melhor compreensão de orientações realizadas.  

Embora a amostra apresente boas condições para a o autocuidado o 

enfermeiro deve buscar desenvolver as ações de educação em saúde que fazem 

parte da rotina de seu trabalho, pois “fornecer orientações, além de esclarecer 

dúvidas, prevenir doenças e/ou promover adaptação a atual condição de saúde do 

paciente, contribuindo para o autocuidado e para a qualidade de vida. (COSTA et al., 

2020, p,3). Diante do exposto o enfermeiro deve buscar maneiras de transferir o 

conhecimento para o paciente e familiar sempre que necessário. 
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Principais diagnósticos de enfermagem, baseados no NANDA 2018 -2020, 

apresentados pelos participantes da pesquisa, obtidos durante a realização da 

consulta de enfermagem. 

Tabela 1 - Diagnósticos de enfermagem. 

 Fem Mas Total 

Ansiedade 9 2 11 
Débito Cardíaco Diminuído 1 1 2 
Disposição Para Letramento em Saúde Melhorado 3 2 5 
Distúrbio no padrão de sono 2 1 3 
Estilo de vida Sedentário 6 9 15 
Insônia 7 6 13 
Obesidade 9 3 12 
Risco de Débito Cardíaco Diminuído 4 3 7 
Risco de Glicemia Instável 3 5 8 
Risco de Intolerância a Atividade 4 1 5 
Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída 4 3 7 
Risco de Pressão Arterial Instável 9 8 17 
Risco de Queda  3 3 
Risco de Sangramento  1 1 
Risco de sobrepeso  1 1 
Síndrome do Idoso Frágil  1 1 
Sobrecarga de estresse 8 1 9 
Sobrepeso 1 5 6 
Volume de Líquidos Excessivo  3 3 

Fonte: A autora (2022). 

Observou-se que os DE presentes em mais de 50% da amostra foram: risco de 

pressão arterial instável, seguido do estilo de vida sedentário, insônia, obesidade e 

ansiedade. As intervenções de enfermagem foram elaboradas a partir da definição 

dos DE, para Souza (2017), o enfermeiro pode ser protagonista de um novo 

ecossistema de saúde, utilizando-se de sistemas mais modernos e eficazes de 

atendimento, levando o paciente a um maior engajamento para seu tratamento 

contribuindo para a tomada de decisões compartilhadas e financeiramente 

sustentável. 

O uso dos diagnósticos de enfermagem reforça todos os aspectos da prática 

da enfermagem, os diagnósticos acima apresentados foram baseados no NANDA 

Internacional (2018-2020). O DE é uma das etapas mais importante durante a 

consulta de enfermagem pois é através desta etapa que o profissional identifica os 

problemas pertinentes ao paciente, através dos DE, pode se elaborar o plano de 

cuidados, quando se utiliza de pensamento crítico embasado para o DE deve 

buscar evidência científica para que seja satisfatória a aplicação dos Diagnósticos 

de enfermagem. (VIANA et al., 2021). 
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As principais orientações realizadas foram adaptadas às condições dos 

pacientes baseando-se na relação da NANDA, NOC, NIC (2012) e nas orientações do 

American Hearth Association- AHA 7 Life Simple. 

✔ Realizar controle pressórico domiciliar – Verificar a pressão 2 x ao dia e 

anotar os valores até o retorno;  

✔ Observar sinais de edema - Atentar ganho de peso repentino; 

✔ Utilizar corretamente as medicações e nos horários prescritos - Programar o 

despertador do celular para auxiliar com os horários; 

✔ Cessar Tabagismo – Iniciar diminuindo o nº de cigarros dia; 

✔ Iniciar atividade física - Procurar manter uma média de 150 min na semana 

ou 20 min diários; 

✔ Estabelecer horário para as refeições – Evitando uso de celular durante; 

✔ Diminuir Ingesta de Carboidratos - Priorizar consumo de proteínas, frutas, 

legumes, verduras; 

✔ Manter hidratação – Consumir em média 2 litros de água dia; 

✔ Reduzir consumo de sódio – Priorizar temperos naturais; 

✔ Evitar atividade de alta intensidade até realização do procedimento; 

✔ Reduzir/Evitar contato com objetos eletrônicos quando for dormir; 

✔ Evitar o uso de diuréticos à noite. 

✔ Iniciar hábitos que auxiliem a reduzir os níveis de stress e ansiedade - leitura, 

meditação, yoga, terapias alternativas, chás entre outras. 

✔ Evitar uso de calçados com solado liso, retirar tapetes; 

✔ Ao acordar manter-se sentado por um período antes de sair da cama; 

✔ Utilizar apoio para deambular - Bengala ou andador; 

✔ Solicitar auxílio de um familiar para se levantar, se abraçar ou abraçar um 

travesseiro para sentar-se;  

Após a avaliação do paciente e elaboração dos diagnósticos foram realizadas 

as orientações verbais individualizadas a cada paciente, sugere-se a implementação 

de um plano de acompanhamento para o consultório, com as orientações pertinentes 

a cada patologia, passível de adaptação conforme condições apresentadas pelo 

paciente, visto que isso facilita o entendimento do paciente acerca dos cuidados 
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necessários para o seu quadro de saúde, refletindo em uma melhor aderência ao 

tratamento proposto pela equipe multidisciplinar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos achados evidencia-se a necessidade de atuação do enfermeiro 

através da realização da consulta de enfermagem para abordar de modo precoce os 

pacientes portadores de doenças cardíacas. A pesquisa apresentou maior 

participantes do sexo feminino, sendo a doença de maior incidência na amostra a 

hipertensão arterial seguindo-se do quadro de dislipidemia, a maioria dos indivíduos 

foi classificada como sedentária, e refere alterações no padrão de sono, também se 

evidenciou as alterações do alto índice de obesidade abdominal e índice de massa 

corporal inadequado configurando obesidade em diversos níveis na amostra 

analisada. 

Observa-se que as mulheres foram as mais acometidas em todos os tópicos 

avaliados, cabe ao profissional avaliar novas estratégias de abordagem para este 

público visando reduzir a prevalência de fatores que contribuem para a piora da saúde 

das mulheres. 

Desta forma o papel do enfermeiro na realização da consulta tem por objetivo 

captar os fatores de risco que podem ser modificáveis e intervir de forma mais 

assertiva, através da elaboração dos diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro 

poderá elaborar suas orientações que tem por objetivo buscar evitar o agravamento e 

complicações das doenças cardíacas, o enfermeiro através da educação em saúde 

deve buscar promover ações de fortalecimento do autocuidado de forma clara, e se 

possível manter avaliação contínua, valorizando e respeitando a autonomia do 

paciente. 

Entende-se que ao realizar esta pesquisa, podemos visualizar no enfermeiro 

um membro ativo da equipe multidisciplinar, que através da realização da consulta de 

enfermagem, pode desenvolver estratégias que conduzam o paciente a buscar 

alterações no seu estilo de vida que contribuam para a melhora de sua qualidade de 

vida, e reduzindo desta forma as complicações pertinentes às patologias cardíacas. 

Após a aplicação do presente estudo, sugere-se a utilização do roteiro para 

consulta desenvolvido e a implementação de um plano de acompanhamento, para o 

consultório com as orientações pertinentes a cada patologia passível de adaptação 

conforme condições apresentadas pelo paciente, facilitando a aderência ao 

tratamento proposto pela equipe. 
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APÊNDICE A -  INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS, ANAMNESE E 

EXAME FÍSICO. 

ROTEIRO PARA ANAMNESE E EXAME FÍSICO. 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________ 
Idade: _____________________           SEXO:      Feminino Masculino 
Profissão: _______________________________________________________  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA E O TRATAMENTO: 
 
Motivo da Consulta:   
     Avaliação cardiológica (1 consulta) 
     Acompanhamento (consultas de rotina) 
     Pós-Operatório 
      Outros___________ 

Doenças Crônicas:  
 
     Hipertensão 
     Diabetes Mellitus 
     DAC 
     IC 
     IAM anterior  
Outros:_________________ 
 

Medicamentos em Uso:   
 
     Diuréticos 
     Digitálicos 
     Antihipertensivos 
     Anticoagulantes 
     Insulina  
Outros: ________________ 
 

Fatores de Risco:  
     Tabagismo,  
     Etilismo,  
     Obesidade  
     Sedentarismo  
     Outros  
 

Antecedentes familiares: 
     DAC 
     HAS 
     Diabetes Mellitus 
     IC 
      Outras; ___________

HABITOS
Pratica atividade Física? Qual a Frequência? 
 
     Não 
     Sim 
      ___x na semana 
 
Padrão de Sono: 
 
  
       Regular 
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A

n

t

i

c

a 

   

O

u

t

r

o

s 

          
   
    
   
      

  
  
  
  
  

  
  
  

   

R

e

g



57 
 

       Alterado 
 
 
 
EXAME FÍSICO: 
P.A:______mmHg   P:______bat./min   R:_______mov/p.min Tem:_______ºC  
DOR:      Não           Sim 
Peso:_______Kg     Altura:_______cm   IMC: ________  
Circunferência Abdominal: ______________ 
 
Ausculta Pulmonar:_____________________________ 
Ausculta Cardíaca:_______________________________ 
 
Conhecimento sobre seu problema de saúde:  
       Orientado, 
       Pouco orientado,  
       Prefere que familiares sejam orientados. 
______________________________________________________________ 
Condições que o paciente apresenta para seu autocuidado: 
      Independente,  
      Precisa de ajuda para poucas atividades,  
      Totalmente dependente 
_______________________________________________________________ 
 
 
Diagnósticos de Enfermagem: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Orientações Realizadas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
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ANEXO A - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO. 
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ANEXO C - TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO D - LS7_GET ACTIVE 
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ANEXO E - LS7_BLOOD PRESSURE 
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ANEXO F - LS7_BLOOD GLUCOSE 
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ANEXO G - LS7_CHOLESTEROL 
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ANEXO H - LS7_EAT BETTER 
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ANEXO I - LS7_LOSE WEIGHT 
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ANEXO J - LS7_QUIT SMOKING 
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ANEXO K – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA OU 

PUBLICAÇÃO ELETRONICA DE TCC`S 
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ANEXO L – TERMO DE APROVAÇÃO DAS CORREÇÕES PÓS BANCAS 

 



 

 


