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RESUMO

As afecções cardiovasculares apresentam-se atualmente em nosso país como algo
emergente, visto que nas ultimas décadas houve um crescente aumento nas
taxas  de  morbidade  principalmente   no  âmbito  das  doenças  arteriais
coronárias ficando em destaque o infarto agudo do miocárdio estando este
intrinsecamente  ligado  a  hipertensão  arterial.Em  virtude  do  aumento  das
doenças coronarianas o presente estudo tem como objetivo analisar o perfil
do  paciente  infartado  usuário  de  terapia  medicamentosa  para  hipertensão
arterial  prévia.O  tipo  de  pesquisa  utilizado  foi  a  exploratória  de  caráter
descritivo,  com abordagem quanti-qualitativa.Utilizou-se como estratégia de
coleta de dados a entrevista semi-estruturada, sendo o trabalho desenvolvido
em dois momentos. No primeiro momento foi realizado uma visita a instituição
escolhida,  uma  clinica  cardiológica  de  referência  em  atendimento  clinico
ambulatorial  e  emergência  para  solicitar  autorização  a  direção  e  realizar
contato com os profissionais de saúde.No momento subseqüente realizou-se
visita domiciliar aos pacientes que foram atendidos em decorrência do infarto
do miocárdio  e dentre estes os quais são portadores de hipertensão arterial
prévia  e  faziam  uso  de  terapia  medicamentosa  prévia.  Os  dados  foram
colhidos  e  analisados  à  luz  da  literatura  específica.  As  descrições  se
comportam da seguinte maneira: significado de vida saudável; conceito de
dieta hiposódica e hipolipídica; forma de utilização dos medicamentos; motivo
para procurar o serviço de saúde. Os dados relativos à pesquisa quantitativa
foram quantificados e distribuídos em gráficos na forma de porcentagens e
analisados  à  luz  da  literatura  que  norteia  tal  estudo.  Com  este  estudo
compreendi  a dinâmica  do infarto agudo do miocárdio  e a sua proximidade
com a hipertensão arterial visto que, ao meu ver, ficou bem claro a falta de
estimulo para a modificação do estilo de vida,  fator este primordial para o
perfeito desenrolar de uma vida saudável.
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“Ninguém consegue fazer nada de importante sozinho, na

vida é preciso andar sempre ladeado”. 

                                                                                   Ligia A. Lima



 

INTRODUÇÃO

“Dados não são fatos, fatos não são informações,

informação não é conhecimento, conhecimento não é

verdade, verdade não é sabedoria.”

                                                                                   James A. Autry 



1. INTRODUÇÃO

Nos  países  ocidentais  desenvolvidos  as  doenças  cardiovasculares

constituíram  a  maior  de  todas  as  endemias  do  século  XX.  Em  alguns  países

emergentes este mesmo comportamento vem se fazendo presente. No Brasil,  há

quatro décadas, as doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar entre todas

as causas de morte.

A mortalidade por doença arterial coronária predomina na maior parte dos

países do ocidente, dentre os quais estão inseridos os latino-americanos, exceto o

Brasil  onde as doenças cerebrovasculares estão em primeiro lugar.  Ocupando o

segundo lugar as doenças coronárias.

As  afecções  cardiovasculares  representam  uma  doença  de  massa,

tornando-se cada vez mais uma questão de saúde pública, de modo que toda a

população lhe é suscetível. Esta Atinge mais comumente o indivíduo no auge de sua

capacidade produtiva, gerando assim, um grande desafio para a ciência médica e

para o sistema previdenciário nacional. 

As taxas de mortalidade no Brasil refletem a magnitude das enfermidades

que acometem o coração. 

As doenças cardiovasculares respondem por aproximadamente um terço

dos  920  mil  óbitos  registrados  no  Brasil  em  1998.  ASSAD  1985,  NICOLAU  e

STEFANINI 2002.

Atualmente vivenciamos no Brasil  uma condição ímpar na evolução  das

doenças cardiovasculares; observa-se desde a década de 1980 que há um declínio

das  doenças  cerebrovasculares,  as  coronarianas,  por  exemplo,  estão  em  fase

estacionária desde a década de 1990. NICOLAU e STEFANINI 2002.

Com o surgimento das unidades coronarianas em meados de 1960 houve

uma redução nas taxas de mortalidade e as enfermeiras tiveram um papel primordial

neste feito. As enfermeiras com técnicas especializadas desenvolveram a sua arte

de  cuidar  a  partir  de  condutas  padronizadas  permitindo  assim  que  o  doente

coronariano pudesse ser isolado e atendido na sua peculiaridade.



A enfermagem em sua trajetória é presença marcante e fundamental  no

cuidado do paciente infartado, uma vez que este necessita de vigilância contínua no

leito, nas primeiras horas do IAM. Na maioria das vezes é a enfermeira que chega

antes  do  médico  frente  a  uma  complicação,  onde  ao  usar  sua  competência  e

desenvoltura garante a sobrevida do paciente.

Nos  anos  60,  no  Brasil,  houve  uma  inversão  da  mortalidade  entre  as

doenças transmissíveis e não transmissíveis mas a transição epidemiológica não se

completa e ainda há uma elevada morbidade por doenças do subdesenvolvimento

apesar da predominância das doenças da modernidade. 

Dentre as doenças cardiovasculares destacamos a cardiopatia isquêmica

(CPI) que reúne um grupo de síndromes estreitamente ligadas, todas resultantes de

isquemia do miocárdio. Esta categoria é responsável por cerca de 80% das mortes

por cardiopatia. Sua principal forma consiste no infarto agudo do miocárdio (IAM).

O  infarto  agudo  do  miocárdio  é  conceituado  como  área  de  necrose

subseqüente a uma isquemia causada pela oclusão de uma artéria coronária. Esta

oclusão na maioria das vezes é resultante de processos fisiológicos iniciados na

infância ou na adolescência em decorrência da vivência com fatores de risco para o

seu surgimento. Estes fatores não divergem nas doenças cardiovasculares. Alguns

deles influenciam o desenvolvimento do infarto, tais como: a natureza do suprimento

vascular,  a  taxa  de  desenvolvimento  de  oclusão,  a  vulnerabilidade  desta  e  o

conteúdo de oxigênio no sangue. Alguns fatores influenciam o desenvolvimento do

infarto.

No Brasil estima-se entre 300 a 500 mil novos casos por ano. A quantidade

de internações e os custos com a síndrome isquêmica aguda vêm aumentando nos

últimos três anos (DATASUS). MESQUITA e CLARE 2002.

Para o III Consenso Brasileiro de Hipertensão

A  hipertensão  arterial,  uma  entidade  clínica  multifatorial,  é  conceituada

como síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados,

associado a alterações metabólicas  e hormonais  e a fenômenos  tróficos

(hipertrofia cardíaca e ventricular). III Consenso Brasileiro de Hipertensão

Quando se fala em níveis tensionais elevados entende-se níveis superiores

a 140 x 90 mmHg. Assim pode-se dizer que a hipertensão arterial constitui como
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causa  isolada  a  mais  importante  morbidade  do  adulto,  superada  apenas  pelas

doenças do aparelho locomotor. O diagnóstico é basicamente estabelecimento pelo

encontro de níveis  tensionais permanentemente elevados.  Portanto, a medida da

pressão arterial é o elemento chave para efetuar tal diagnóstico.

É evidente  que a  hipertensão arterial  se  confirma em um dos principais

fatores de risco para morbidade e mortalidade cardiovasculares explicando 25% dos

óbitos por doença arterial  coronária, estando inserido neste contexto o infarto do

miocárdio.

O tratamento para a hipertensão arterial pode ser do tipo medicamentoso,

com  a  utilização  de  fármacos  anti-hipertensivos,  ou  não  medicamentoso,  com

mudanças  no  estilo  de  vida,  sendo  que  o  primeiro  deve  vir  obrigatoriamente

acompanhado do segundo.

Segundo as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial o tratamento

medicamentoso deve ser efetuado com o objetivo de “promover a redução não só

dos níveis tensionais como também a redução de eventos cardiovasculares fatais e

não  fatais”.  O  tratamento  não  medicamentoso  será  vinculado  à  mudança

comportamental,  ou  seja,  modificação  do  padrão  alimentar  (incluindo  dieta

hiposódica e rica em potássio), redução do consumo de bebida alcoólica, abandono

do tabagismo e do sedentarismo.

O interesse para  o  desenvolvimento desta  pesquisa provém da vivência

com profissionais de saúde que cuidam diariamente de pessoas acometidas pelo

infarto agudo do miocárdio. Ao longo de quatro anos do curso de enfermagem fiz

uma intrigante constatação, a qual me despertou a curiosidade de saber mais, de

mergulhar nesse campo teórico e tentar descobrir as adversidades encontradas na

prática,  ou seja,  apesar  de tantos avanços tecnológicos os índices de infarto do

miocárdio ainda continuam tão elevados. 

É importante que todos os profissionais da área da saúde reconheçam os

meios para proteção, promoção e recuperação da saúde. Este estudo tem o intuito

de abrir  novos horizontes na prática  de enfermagem especialmente para os que

pretendem se dedicar aos cuidados em terapia intensiva.

Diante das questões acima podemos lançar alguns pressupostos:

-  Até que ponto  os hábitos de vida podem influenciar  no surgimento do

infarto agudo do miocárdio?

-  Será  que  atividades  de  educação  e  saúde  podem  proporcionar  uma
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melhor qualidade de vida?

Algumas  questões  norteiam meus  pressupostos,  como  por  exemplo,  as

condições  econômicas  e  o  grau  de  conhecimento  do  paciente  a  despeito  do

medicamento anti-hipertensivo e o significado da tomada adequada da medicação.  
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral:

• Analisar  o  perfil  do  paciente  infartado  usuário  de  terapia

medicamentosa para hipertensão arterial prévia.

2.2.  Objetivos Específicos:

• Descrever o infarto, a hipertensão e a interação destes com o uso de

drogas anti-hipertensivas utilizadas pelo sujeito do estudo;

• Categorizar  os  infartados  de  acordo  com  a  forma  de  utilização  da

medicação;

• Investigar a influência dos hábitos de vida no surgimento do infarto.

• Estudar o papel da enfermagem acerca do paciente infartado.
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ABORDANDO A LITERATURA:

EM BUSCA DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Melhor que os ignorantes são os que lêem livros;

melhor que estes são os que retêm o lido  na memória;

melhores ainda são os que entendem o que leram,

mas os melhores de todos são os que conseguem agir.

sabedoria indiana
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CAPÍTULO I

A máquina na saúde e na doença

“Se eu puder impedir que um coração seja partido, 

não terei vivido em vão; Se eu puder aliviar o sofrimento de uma

vida, ou abrandar uma dor, ou ajudar um pássaro desfalecido a

voltar ao seu ninho,Não terei vivido em vão”.

Emily dickinson
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CAPITULO I: O CORAÇAO E AS ARTÉRIAS CORONÁRIAS

1.2 Uma visão anatomo-fisiológica

O coração é um órgão oco, que se encontra localizado no mediastino, entre

os  pulmões,  repousando  sobre  o  diafragma,  composto  de  três  camadas:  o

endocárdio, o miocárdio e o pericárdio. Está dividido em quatro câmaras sendo dois

átrios  (direito  e  esquerdo)  e  dois  ventrículos  (direito  e  esquerdo).  Possui  quatro

válvulas,  duas  semilunares  representadas  pela  aórtica  e  pulmonar  e  duas

atrioventriculares, a mitral e a tricúspide, todas com a finalidade de manter o fluxo

unidirecional. BRUNNER & SUDDARTH, 2000.

Podemos chamá-lo de bomba humana devido ser ele o responsável pelo

bombeamento de sangue para todo o organismo, suprindo com oxigênio e nutrientes

todo  os  órgãos  e  tecidos,  inclusive  ele  próprio.  Como descrito  por  ROBBINS e

COLS, 2000, p. 496.  O coração é uma bomba notavelmente eficiente,  durável  e

confiável, que diariamente propele mais de 6000 litros de sangue pelo corpo durante

a vida do indivíduo. 

Seu  sistema  elétrico  é  comandado  pelo  nodo  sinusal  ou  marcapasso

natural, no qual o estimulo elétrico é iniciado e conduzido para todas as regiões do

coração  através  do  nodo  atrioventricular,  feixe  de  his  e  das  fibras  de  purkinge,

despolarizando  e  repolarizando  as  fibras  cardíacas,  fazendo  com  que  seja

desenvolvido a um só tempo o potencial mecânico de sístole (contração) e diástole

(relaxamento). 

Podemos  dividir  a  circulação  sangüínea  em  dois  sistemas:  a  grande

circulação  (coração-corpo)  e  a  pequena  circulação  (coração-pulmão).  O  sangue

chega  ao  coração  pobre  em  oxigênio  através  da  veia  cava  superior  e  inferior

desembocando no átrio direito,  o qual  o impulsiona através da válvula tricúspide

para o ventrículo direito que ejeta este na artéria pulmonar através da abertura da
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válvula  pulmonar,  sendo  assim  oxigenado  nos  pulmões.  O  sangue  retorna  ao

coração por intermédio da veia pulmonar para o átrio esquerdo e é impulsionado

para o ventrículo esquerdo através da abertura da válvula mitral, então é ejetado na

artéria aorta e segue daí para a distribuição em todo o corpo. GUYTON e HALL,

1998. 

As artérias coronárias se originam da artéria aorta imediatamente distal a

válvula  aórtica,  são  perfundidas  durante  a  diástole,  diferentemente  de  outras

artérias. São vasos de aproximadamente 5 a 10 cm de comprimento e 2 a 4cm de

diâmetro. 

Algumas coronárias seguem sobre a superfície externa do coração sendo

assim  chamadas  de  epicárdicas,  outras  penetram  no  miocárdio  e  recebem  a

denominação  de  intramurais.  De  acordo  com  ROBBINS,  2000,  p.  487.  As  três

principais artérias epicárdicas são: a artéria descendente anterior esquerda (DAE) e

a  artéria  circunflexa  esquerda  (CXE)  que  surgem como  ramos  a  partir  de  uma

bifurcação  da  artéria  coronária  esquerda  principal,  e  a  artéria  coronária  direita

(ACD).  Os  ramos  da  artéria  DAE  são  denominados  diagonais  e  perfuradores

septais, enquanto a artéria CXE são denominados marginais obtusos.

Diante das exemplificações acima, fica claro a importância do perfeito

funcionamento das artérias coronárias, visto que qualquer dano localizado nestas

podem  vim  a  acarretar  sérios  danos  ao  suprimento  sangüíneo  do  coração.

Atrapalhando  o  seu  excelente  funcionamento  e  conseqüentemente  de  toda  a

máquina humana. 

1.2  Abordando o coração a nível patológico

Acredita-se  que  uma  das  enfermidades  mais  prevalentes,  caras  e

incapacitantes no mundo contemporâneo seja as doenças cardiovasculares. Estas

contribuem  tanto  direta  como  indiretamente  para  o  alargamento  das  taxas  de

morbidade e mortalidade. Na visão de MION JR.e NOBRE, 1999, p. 15, sem dúvidas

foram as doenças cardiovasculares que constituíram a maior de todas as epidemias

do  século  XX  nos  países  ocidentais  desenvolvidos,  tendo-se  considerado  como
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epidemia progressiva, o aumento rápido da incidência do infarto agudo do miocárdio

nesses países.

No Brasil, há mais de quatro décadas, as doenças cardiovasculares vêm se

mantendo  como  principal  causa  de  morte.  Destacando-se  as  doenças

cerebrovasculares  como  primeira  causa  e  as  doenças  coronarianas  ficando  em

segundo. NICOLAU e STEFANINI 2002, utilizam-se da seguinte argumentação: As

doenças cardiovasculares respondem por aproximadamente um terço dos 920 mil

óbitos  registrados  no  Brasil  em  1998,  destacando-se  nesse  conjunto  a  doença

cérebro vascular, a doença coronária e as miocardiopatias não chagástica.

As  doenças  cardiovasculares  são  evitáveis  a  partir  de  intervenções

preventivas de cunho primário e secundário com a finalidade de remover ou diminuir

a exposição aos fatores de risco, visto que se faz essencial o conhecimento “dos

fatores determinantes”. Do ponto de vista de MION JR. e NOBRE 1999, 

A história dos últimos cinqüenta anos do atendimento e da prevenção das

doenças cardiovasculares apresenta um balanço positivo. No entanto há de

se aceitar que a epidemiologia dos fatores de risco, como estabelecida em

1959, se ainda tem grande aplicação na pesquisa etiológica, é frágil para

permitir ações efetivas de prevenção. (MION JR. e NOBRE, 1999, p. 38)

Vale  ressaltar  que  são  muitos  os  fatores  de  riscos  tais  como  os  ditos

clássicos como a hipertensão arterial, colesterol elevado e tabagismo. Os tidos como

emergentes são os diabetes, o HDL baixo e os triglicerídios elevados; e os primários

são obesidade, sedentarismo, estresse e tabagismo, estes quando associados aos

fatores  sociais,  ambientais,  políticos  e  culturais  instala-se  a  dificuldade  para

prevenção.

Entre as doenças cardiovasculares destacamos neste estudo a cardiopatia

que apresenta como principais representantes a cardiopatia isquemia, a valvar,  a

hipertensiva  (sistêmica  e  pulmonar),  miocárdicas  não  isquêmica  (primária)  ou

congênita.

A cardiopatia isquêmica (CPI) tem um elevado índice de mortalidade frente

a  outras  cardiopatias.  Engloba  o  infarto  do  miocárdio,  a  angina  de  peito,  a

cardiopatia isquêmica crônica com insuficiência cardíaca e a morte súbita. O infarto

do miocárdio é a forma mais importante de CPI. ROBBINSE COLLS, 2000.

21



CAPÍTULO II

“Nas  grandes  tradições  terapêuticas  da  humanidade  sempre

houve  a  percepção  de  que  a  cura  é  um  processo  global,

envolvendo  a  totalidade  do  ser  humano  e  não  apenas  a  parte

enferma”. 

                                                                  Leonardo Boff
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CAPITULO II: O INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

O IAM também determinado ataque cardíaco é uma afecção decorrente da

oclusão  de  uma  artéria  coronariana  resultando  em  destruição  da  musculatura

miocárdia  secundária  e  isquemia  devido  a  interrupção  do  fluxo  (sangüíneo)

coronariano.

Configura-se nos dias atuais como um sério  problema de saúde pública

mundial. Em ASSAD 1985, vamos encontrar o seguinte esclarecimento:

É  um  grave  problema  de  saúde  pública,  pois  atinge  o  homem

geralmente no auge de sua capacidade produtiva, impedindo-o de

transmitir experiências incorporadas ao longo de sua vida a outros.

Torna-se  um  sério  desafio  pelos  transtornos  humanos,  sociais,

econômicos e previdenciários que traz. (ASSAD, 1985, p. 01)

Do ponto vista estatístico visualizamos a presença do IAM contribuindo de

forma maciça para o alargamento do coeficiente de morbi-mortalidade. De acordo

com ROBBINS 2000, 

Anualmente cerca de 1.500.000 indivíduos nos Estados Unidos sofrem IAM

e  destes,  aproximadamente  um  terço,  morre.  Pelo  menos  250.000

indivíduos  por  ano  morrem  de  ataque  cardíaco  antes  de  chegarem  ao

hospital. (ROBBINS, 2000, p. 496)

Segundo a OMS a cada 100 doentes infartados, 62 chegam ao hospital e

somente 50 estão vivos no primeiro mês e 40 no primeiro ano. VALENTI 1978, diz
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que  de 100 indivíduos aparentemente normais, no decurso de 10 anos seguintes,

75% tem a probabilidade de desenvolver um IAM. (VALENTI, 1978)

No  Brasil  estima-se  300 a  500  mil  novos  casos  de  IAM  por  ano.  A

quantidade  de  internações  e  os  custos  com  a  síndrome  isquêmica  aguda  vêm

aumentando muito nos últimos três anos (Datasus). MESQUITA e CLARE, 2002, p.

151.

Vale aqui ressaltar o porque da persistente e contínua caminhada em busca

de prevenção mediante a grande quantidade de ataques fulminantes e se tempo é

músculo a caminhada também seque através das trilhas da qualidade e a velocidade

dos atendimentos emergenciais, como também a terapêutica por elas utilizadas.

O  IAM  geralmente  é  secundário  à  aterosclerose  coronária,  trombo  ou

êmbolo,  mas  outras  causas  podem  estar  relacionadas,  como  vaso  espasmo,

suprimento sangüíneo de oxigênio diminuído ou demanda aumentada de oxigênio.

Estará presente em todos os casos um desequilíbrio entre a oferta e procura de

oxigênio.

A isquemia miocárdica vai ocorrer todas as vezes que o fluxo sangüíneo

arterial através do vaso lesado estiver reduzido a um volume inferior ao requisitado

para  satisfazer  as  demandas  metabólicas,  causando  uma  depleção  de  oxigênio

suficiente  para  acarretar  um  desvio  no  metabolismo  das  células  afetadas  de

aeróbico para anaeróbico. Isso acarreta graus variáveis de insuficiência das funções

especializadas, e no coração está associada com uma quase imediata interrupção

da contração efetiva e depressão do potencial da membrana.

Quando há um prolongamento da isquemia miocárdica subseqüente vem a

necrose miocárdica advindo então de alterações hemodinâmicas como a diminuição

da contratilidade e da distensibilidade do músculo cardíaco.

De acordo com ROBBINS 2000,  o infarto pode ser classificado de duas

formas: infarto transmural, que ocorre com maior freqüência e infarto subendocárdio.

No IAM transmural há um envolvimento quase por completo da espessura da parede

ventricular  na  distribuição  de  uma única  artéria  coronária.  Está  relacionado  com

arterosclerose  coronária  crônica,  alterações  agudas  da  placa  e  trombose

superposta, completamente obstruído. Já o IM subendocárdio é limitado ao terço

externo ou no máximo a metade da parede ventricular, podendo se estender para

além da  área  de  perfusão  de  uma artéria.  A  região  subendorcárdia  é  a  menos

perfundida do coração tornando-se mais vulnerável à alteração do fluxo sangüíneo.
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Em sua maioria é verificado a presença de aterosclerose coronariana estenosante

difusa e diminuição do fluxo coronariano, mas sem sinais de ruptura da placa ou

trombose superposta.

Entretanto, os dois tipos de infarto estão estreitamente inter-relacionados,

visto que, em modelos experimentais, o infarto transmural começa com uma zona de

necrose  subendocárdia,  que,  progressivamente,  abrange  toda  a  espessura  da

parede ventricular.

O IM pode ocorrer praticamente em qualquer idade, porém a freqüência

aumenta progressivamente com o aumento da idade  e  na presença dos fatores

predisponentes  à  aterosclerose  como  hipertensão,  tabagismo,  diabetes  mellitus,

hipercolesterolemia, genética e outras causas de hiperlipoproteinemia.

É  importante  salientar  a  disparidade  de  risco  existente  entre  homens e

mulheres.  A mulher tem uma certa  proteção em relação ao homem para o IAM,

como para algumas outras doenças cardiovasculares, sendo observado o declínio

desta proteção com o avanço da idade fato que está estreitamente ligado a questão

hormonal, ou seja, produção de estrógeno.

2.1. Diagnóstico Clínico e Enzimático no Infarto Agudo do Miocárdio

Até o inicio do século XX o diagnóstico do IAM era desconhecido, sendo

quase sempre total a obstrução de um vaso. Em 1942, Lerrica descreveu o quadro

clínico  de  uma  oclusão  arterial,  em  1920  Pardeu  descreveu  as  alterações

eletrocardiográficas e em 1954 La Bue et al introduziram as técnicas enzimáticas

para o diagnóstico da necrose miocárdica com a dosagem transaminase glutâmica

oxalacética. Timernan, Souza, Piegas (1996).

As descobertas acima citadas vieram compor a base diagnóstica do IAM,

ou  seja,  tríade:  quadro  clínico,  alterações  eletrocardiográficas  e  dosagens

enzimáticas.

A  manifestação  clinica  mais  característica  do  IAM  é  a  dor  precordial

geralmente  retroesternal  em  aperto,  prolongada  (mais  de  30  minuto),  que  não
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melhora com repouso, além desta são observados sinais do sistema vaso vegetativo

inespecíficos  como  diaforese,  náuseas,  palidez,  vômitos,  palpitações,  soluços,

síncopes  e  freqüentemente  sensação  de  morte  iminente.  O  diagnóstico  na  fase

aguda é realizado através de sinais e sintomas, alterações eletrocardiográficas e

exames laboratoriais, mas muitas vezes é fornecido através só de eletrocardiograma

alterado em uma consulta de rotina, dias e até meses após o ataque cardíaco.

O diagnóstico do IAM tornou-se mais prático a partir  da descoberta das

técnicas enzimáticas. As provas laboratoriais são um recurso de grande valia para a

tomada de decisão no diagnóstico, tratamento e prognóstico do IAM. 

As  células  necrosadas  do  miocárdio  liberam  determinadas  enzimas  na

circulação, aumentando assim o nível  sérico destas,  sendo de suma importância

para o diagnostico laboratorial do IAM.

As determinações  séricas  são  creatinofosfoquinase  (CPK),  transaminase

glutâmica oxalacética (TGO) e a desidrogenase láctica que foram as primeiras a

serem utilizadas no diagnostico do IAM. Mais recentemente foram incluídos outros

exames como a análise da troponina e da mioglobina.

A  TGO  foi  a  primeira  dosagem a  ser  utilizada  no  diagnostico  do  IAM,

aparece 8 a 12h após o inicio da dor tendo o seu pico variando de 16 em 16h

retornando ao valor normal entre 3 a 4 dias. Hoje é pouco utilizada no diagnostico do

IAM.

A LDH (DHL) eleva-se entre 24 e 48h demonstrando o seu pico entre 3 a 6

dias e volta aos níveis normais por volta dos 14 dias. Possui cinco isoenzimas. O

coração contém principalmente a LDH1.

A CPK é considerada a mais sensível das enzimas. Já é constatada cerca

de 6 a 8h após o inicio dos sintomas, atingindo o pico em 24h, voltando aos valores

basais em 3 a 4 dias do seu início. A CPK possui três isoenzimas (MM,BB,MB). A

CK-MB  é  a  que  está  presente  no  coração,  mas  não  só  nele,  outros  órgãos  a

possuem em pequena quantidade.

Em 15% dos IAM a CK-MB pode está  elevada apesar  de CK-total  está

normal. Os níveis de CK-MB elevam-se de 2 a 4h do inicio da dor e diagnosticam

90% dos infartos após 6h.

A mioglobina é uma proteína liberada precocemente na corrente sangüínea

em pacientes com IAM retornando ao seu nível normal em 24h mas a sua rápida

eliminação renal prejudica a sua dosagem.
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As troponinas cardíacas aparecem 3 a 4h após o IAM e só retornam ao seu

nível normal 1 a 2 semanas depois. Possui alta especificidade como marcador uma

vez que só a troponina I é encontrada no coração após o nono mês de vida.

É preciso que se faça uma dosagem seriada a cada 6h para desta forma

verificar a sua variação.

Os mais usados atualmente são CK-MB, mioglobina e troponina I devido

seu menor tempo de execução, sensibilidade e especificidade.

2.2. O Eletrocardiograma

O eletrocardiograma configura-se como um importante subsídeo para o

diagnóstico  do  infarto  do  miocárdio.  Visto  que  este  apresenta  características

peculiares na referida patologia. Para LOUGE o eletrocardiograma trata das forças

elétricas  produzidas  no músculo  cardíaco durante  o  ciclo  cardíaco,  conforme  se

registra na superfície do corpo.

Existem diferentes métodos de registro  de  ECG,  todos  com o  mesmo

objetivo, o de registrar os potenciais elétricos do coração para posterior análise. Em

GUYTON  1998,  encontramos  o  seguinte  esclarecimento:  a  maioria  dos

eletrocardiogramas  clínicos  modernos  utilizam  um  registrador  com  pena  que

inscreve o ECG diretamente sobre uma tira de papel em movimento. O mesmo autor

diz que, outros sistemas de registro a pena usam um papel especial, que não requer

tinta  na  extremidade  inscritora.  Outros  aparelhos  podem  ser  utilizados  como  o

monitor cardíaco para leitura contínua. (BRUNNER e SUDDARTH, 2000)

Os registros dos potenciais elétricos podem ser obtidos a partir de dois

tipos de derivações, as bipolares e as precordiais. Segundo GUYTON 1998, o termo

bipolar denota que o eletrocardiograma é obtido entre dois eletrodos sobre o corpo,

neste caso nos membros. As três derivações clássicas I,II, III, são obtidas a partir de

conexões  elétricas  entre  os  membros  dos  pacientes  e  o  eletrocardiógrafo.  Para

GUYTON 1998,  comumente, seis derivações precordiais clássicas são registradas

na parede anterior do tórax [...]  os diferentes registros são conhecidos como, as

derivações v1 ,v2 ,v3 ,v4 ,v5 e v6. Os eletrodos são fixados em ponto pré-determinado

no tórax e nos membros.
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Os traçados do ECG representam ondas elétricas e intervalos que são a

sua característica.  De acordo com GUYTON 1998,  o eletrocardiograma normal é

composto por uma onda P, ‘um complexo QRS’ e uma onda T. O complexo QRS é

comumente formado por três ondas distintas, a onda Q, a onda R e a onda S. Os

intervalos são o intervalo PR, o seguimento ST e o intervalo QT. A análise da forma

e do tempo apresentado pelas ondas e intervalos fornecem suporte para diferenciar

as normalidades na produção e/ou condução da corrente elétrica do coração.

As  ondas  eletrocardiográficas  representam  a  estimulação  elétrica  do

coração  que  pode  ser  de  despolarização  ou  repolarização.  Segundo  GUYTON

(1998)  tanto a onda P quanto os componentes do complexo QRS são ondas de

despolarização (mecanicamente  representam  contração  cardíaca,  sístole).  Já  a

onda T é de repolarização e representa mecanicamente relaxamento, diástole.

Algumas anormalidades no coração podem nos fornecer ECG alterados,

entre essas o infarto do miocárdio é um exemplo, que pode ocasionar uma corrente

de  lesão,  fazendo  com  que  uma  parte  do  coração  permaneça  continuamente

despolarizada. Segundo GUYTON 1998, quando isso acontece a corrente de lesão

flui  entre  as  áreas  patologicamente  despolarizadas  e  polarizadas.  A  causa  mais

comum da corrente de lesão é a isquemia do músculo provocada pela oclusão das

coronárias. 

Conforme já  mencionado, o eletrocardiograma fornece subsídio  para o

diagnóstico  do  infarto  agudo  do  miocárdio  e  quando  é  solicitado  em  intervalos

seriados aumenta a sensibilidade. De acordo com TIMERMAN 1996, o ECG seriado

é um método útil para diagnóstico do infarto agudo do miocárdio (IAM) em 50 a 70%

dos casos,  o ECG seriado aumenta a sensibilidade para 80 a  90%. Segundo o

mesmo autor o ECG apresenta quatro fases na evolução do IAM: a fase hiperaguda,

aguda, subaguda e crônica.

O infarto pode ser caracterizado como onda Q ou não onda Q, é o ECG

que  fornece  dados  específicos  para  esta  caracterização.  Segundo BRUNNER e

SUDDARTH 2000, no infarto com onda Q, as ondas Q anormais desenvolvem-se de

um a três dias, por que não existe condução de corrente de despolarização a partir

do tecido necrótico [...] no IM não onda Q as alterações do seguimento ST e da onda

T não são seguidas por uma onda T.
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CAPÍTULO III

“Não se aprende nada senão pela experiência. 

A soberania de um homem está no culto da ciência”. 

                                                                                   Francis Bacon
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CAPÍTULO III: HIPERTENSÃO ARTERIAL

“Como causa isolada, a hipertensão arterial é a mais

importante morbidade do adulto.”

(MIONIS e NOBRE)

A hipertensão  arterial  tem  como  característica  primordial  a  elevação  da

pressão arterial  sistólica acima de 140 mmHg e a diastólica acima de 90mmHg,

respectivamente a máxima e mínima, sustentada por um certo período de tempo, é

um problema de saúde pública. 

O  diagnóstico  para  ser  preciso  deve  ser  baseado  em  duas  a  três

mensurações, em ocasiões diferentes. 

Podemos definir dois tipos, a hipertensão primária, a qual não existe uma

causa específica,  ou seja,  é  idiopática,  determinada, e a  hipertensão secundária

relacionada a uma causa identificada, como por exemplo, a gestação, a coarctação

da aorta e a doença renal. BRUNNER 2000, utiliza-se da seguinte argumentação

“entre 20 a 25% da população adulta dos Estados Unidos apresenta hipertensão.

Dessa população, entre 90 e 95% possuem hipertensão primária [...] os 5 a 10%

restantes[...] hipertensão secundária”.

A  HA  além  de  ser  doença  e  a  maior  representante  de  fator  de  risco

cardiovascular  é  uma  afecção  crônica  geralmente  silenciosa  é  freqüentemente

descoberta a partir de uma verificação casual da PA, visto que muitos portadores

não  demonstram  sinais  e  sintomas  sugestivos.  Em  BRUNNER  2000,  vamos

encontrar o seguinte esclarecimento no mais recente estudo nacional (1991 a 1994)

um total de 32% de pessoas que portavam pressões superiores a 140 x 90 mmHg

não estavam cientes de uma elevação na PA.

O  conhecimento  sobre  mortalidade  populacional  por  complicações

predominantemente decorrentes da HA (DCV e DCV coronária) ainda é mínimo.
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Efetivamente  a  HA  é  um  fator  de  risco  par  doença  cardiovascular

aterosclerótica devido aumentar a velocidade com que ocorre o acúmulo da placa de

ateroma  no  vaso.  O  Consenso  Brasileiro  de  Hipertensão  (1998)  reza  que  A

hipertensão  arterial  é  um  dos  mais  importantes  fatores  de  risco  para  o

desenvolvimento das doenças cardiovasculares [...] explicando 25% das mortes por

doença arterial  coronariana.  O infarto  do miocárdio está  inserido neste  contexto.

ROBBINS e COLS 2000, alega que os homens com 45 e 62 anos de idade cuja PA

ultrapassa 169/95 mmHg, apresentam um aumento de mais de cinco vezes no risco

de cardiopatia isquêmica em comparação com aqueles cuja pressão é de 140 x 90

mmHg ou menos.

As elevações sustentadas de PA estão intrinsecamente relacionadas a um

maior risco para a saúde. BRUNNER 2000, exemplifica que a elevação prolongada

da  PA,  lesiona,  eventualmente  os  vasos  sangüíneos  por  todo  o  corpo,

principalmente  nos  órgãos  alvos  como  o  coração,  rins,  cérebro  e  olhos.  Dessa

maneira as conseqüências usuais da hipertensão prolongada e descontrolada são

infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, acidente cerebral e

comprometimento visual.

Seus principais fatores de risco de acordo com as diretrizes brasileiras de

HA são “tabagismo, dislipidemias, diabetes mellitus, idade acima de 60 anos, história

familiar de doença cardiovascular em mulheres com menos de 65 anos e homens

com menos de 55 anos”.

A ingesta excessiva de sódio, o estresse, a obesidade, o número diminutivo

de néfrons, alterações genéticas e fatores endoteliais podem fornecer o surgimento

da HÁ, pois estes fatores mexem com a equação da PA dada por: PA = Débito

Cardíaco x Resistência Periférica, ou seja, se houver um aumento em um desses,

ocorre o aparecimento da hipertensão.

O  tratamento  utilizado  pode  ser  medicamentoso  e  não  medicamentoso,

ambos com o intuito de manter a PA a níveis ótimos, ou seja, menor ou igual a 140 x

90 mmHg para desta forma diminuir e evitar o aparecimento de complicações e até

mesmo a morte.

O tratamento não medicamentoso sugere mudanças no estilo de vida, tais

como: diminuir ingesta de sal, aumentar o consumo de frutas e verduras, praticar

exercícios regulares, diminuir o peso entre outros.
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O  tratamento  medicamentoso,  utilizando  fármaco  anti-hipertensivo,  é

iniciado a partir do não alcance de resultados favoráveis de níveis pressólicos com o

uso  do  tratamento  não  medicamentoso,  sendo  que  a  associação  deste  é

imprescindível  para o efetivo controle da PA. As classes de medicamentos mais

usados  são:  diuréticos  e  substâncias  correlatas,  inibidores  adrenérgicos,

bloqueadores  alfa  e  beta  combinados,  vasodilatadores,  inibidores  da  enzima

conversora  da  angiotensina,  agonistas  Ca++,  bloqueadores  do  receptor  da

angiotensina II.

Como descrito nas Diretrizes Brasileira de HÁ, 2002, p. 15:  o tratamento

medicamentoso visa a reduzir  os níveis pressólicos para valores inferiores a pelo

menos  140  mmHg  de  pressão  sistólica  e  90mmHg  de  pressão  diastólica,

respeitando-se as características individuais, a presença e comorbidade e qualidade

de vida dos pacientes.

O  cuidado  com o  paciente  hipertenso,  caminha  em busca  de  um novo

paradigma, o de não ver  a HA com uma só ótica,  o da PA elevada, mais olhar

holisticamente dando real valor a todas as outras características norteadoras desta

entidade clínica, multifatorial e multicausal. 
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CAPÍTULO VI

As diversidades do viver

“A natureza não vai lhe dar uma segunda vida para

compensar as omissões desta”. 

                                                                                   Thomas Jefferson
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CAPÍTULO  IV:  RELACIONANDO  HÁBITOS  DE  VIDA  COM  O

SURGIMENTO DO INFARTO

Alguns  hábitos  de  vida  podem  influenciar  no  surgimento  das  doenças

cardiovasculares  e  conseqüentemente  no  infarto  do  miocárdio,  estes  recebem a

designação de fatores de riscou ou por ventura determinantes de risco. A forma na

qual cada um exerce influência sobre o indivíduo é diferente, mas permeiam algo

inerente  a  todos,  explícito  no  seu  desenvolvimento  que  segue  lenta  e

progressivamente eclodindo na maioria das vezes de forma abrupta.

É muito importante reconhecer a maior ou menor prevalência de um e de

outro elemento que compõe os hábitos de vida por estes são geradores dos fatores

de risco que hoje podem ser bem definidos,  tanto os modificáveis  como os não

modificáveis.

Os  principais  fatores  de  risco  são:  tabagismo,  sedentarismo,  diabetes

mellitus, obesidade, idade, sexo, estado socioeconômico, consumo de álcool entre

outros.

Segundo ROUQUAYROL 1999, estilo de vida,

Inclui  hábitos  e  comportamentos  autodeterminados,  adquiridos  social  ou

culturalmente, de modo individual ou em grupos: tabagismo, alcoolismo e

outros  padrões  de  consumo  (preferências  dietéticas,  sódio,  potássio,

quantidade de alimentos - calorias), medicações, “drogas”, etc., inatividade

física,  não  utilização  dos  serviços  de  saúde  ou  de  equipamentos  de

proteção no setor  ocupacional;  preventivas,  opção pelo  lazer  sedentário,

etc.  Pressuposto:  o indivíduo tem controle  sobre seus hábitos  e atitudes

prejudiciais à saúde. (ROUQUAYROL, 1999, p. 288)

Os  componentes  do  estilo  de  vida  são  extremamente  importantes  na

epidemiologia  das  doenças  cardiovasculares  –  principais  doenças  crônicas  não
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transmissíveis do adulto – sobre as quais estão assentadas quase todas as medidas

para promoção à saúde em relação às DCNT.

Quadro 1. Fatores de risco cardiovascular: associação com doenças, utilidade em

avaliá-los e respostas às intervenções.

Fator de Risco

Evidência de associação
com DCV

Medida
Clínica Resposta a

Epidemiologia Estudos
Clínicos Utilidade Tratamento não-

medicamentoso
Tratamento

medicamentoso

Categoria I – Fatores de risco em que intervenções diminuíram comprovadamente o risco de DCV

Tabagismo
LDL colesterol
Dieta rica em 
gordura/colesterol
Hipertensão

Hipertrofia ventri-
cular esquerda
Fatores 
trombogênicos

+++
+++

+++
+++

+++
+++

(fibrinogênio)

++
+++

++
+++

(AVC)

+
+++

(aspirina
warfarin)

+++
+++

++
+++

++
+

(fibrinogênio)

+++
++

++
+

-
+

++
+++

-
+++

++
+++

Categoria II – Fatores de risco para os quais as intervenções claramente reduzem o risco de DCV
Diabetes mellitus
Inatividade física
HDL colesterol
Triglicérides, LDL
Obesidade
Pós-menopausa

+++
+++
+++
++

+++
+++

+
++
+

++
-
-

+++
++

+++
+++
+++
+++

++
++
++
++
++
-

+++
-
+

+++
+

+++
Categoria III – Fatores de risco associados com aumento de DCV que, se modificados, podem reduzir o risco

Fatores 
psicossociais
Lipoproteína (a)
Homocisteína
Estresse oxidativo
Não consumo de 
álcool

++

+
++
+

+++

+

-
-
-

-

+++

+
+
-

++

+

-
++
+

++

-

+
++
++

-

Categoria IV – Fatores de risco associados com aumento de DCV, porém não-modificáveis

Idade
Sexo masculino
Baixo estado 
socioeconômico
História de DCV 
precoce

+++
+++

+++

+++

-
-

-

-

+++
+++

+++

+++

-
-

-

-

-
-

-

-
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Fonte:  MION JR, NOBRE, 1999: 164 



CAPÍTULO V

“Cuidado é aquela força originante que continuamente faz

surgir o ser humano. Sem ela, ele continuaria sendo

apenas uma porção de argila como qualquer outra à

margem do rio, ou um espírito angelical desencarnado e

fora do tempo histórico.”

                                                                                   Leonardo Boff
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CAPÍTULO  V:  ASSISTÊNCIA  DE  ENFERMAGEM  AO  INFARTO

AGUDO DO MIOCÁRDIO

A prevenção tanto a nível primário, secundário e/ou terciário é uma arma de

combate contra todas as enfermidades. Principalmente a prevenção primária, visto

que esta engloba medidas de proteção e promoção da saúde. A enfermagem está

estreitamente ligada à prevenção, lembrando que a ação da enfermeira é só uma

parte, pois esta depende também da estrutura sócio-econômica do país.

Em ROUQUAYROL 1999, encontramos a seguinte argumentação:

A prevenção é abrangente, incluindo a ação dos profissionais em saúde,

mas não só. A estes cabe uma importante parcela da ação preventiva: a

decisão técnica, a ação direta e parte da ação educativa. (ROUQUAYROL,

1999, p. 26)

A enfermeira em seu papel de propagadora da arte de cuidar deve atuar de

modo a prever as doenças cardiovasculares a fim de interceptar ou anular o seu

aparecimento ou a sua evolução.

Com o advento das unidades coronarianas em meados de 1960,  houve

uma regressão dos índices de mortalidade em relação ao IAM, na sua fase aguda. 0

enfermeiro  é  quem  sempre  tem  uma  grande  responsabilidade  no  contexto  do

cuidado  ao  paciente  critico  atuando  em parceria  com os  demais  integrantes  do

serviço de saúde teve o seu papel de prestador e propagador da arte de cuidar

reconhecido. CINTRA utiliza-se da seguinte argumentação:

 Aliás, o papel da enfermeira em UCOs sempre é ressaltado, sendo

destacada a importância do seu conhecimento técnico-científico, sua
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habilidade  no  relacionamento  interpessoal  e  sua  capacidade  de

liderança, que lhe conferem grande autonomia para o desempenho

de suas ações.

As ações de caráter assistencial do enfermeiro da UCO visam intervir no

cuidado do paciente infartado com base na fisiopatologia e terapêutica da afecção

primando  sobretudo  prover  um cuidado  diferenciado,  único.  Para  o  autor  supra

citado “a  preocupação com a invidualização  e  qualidade do cuidado  nos  leve  a

estabelecer  ligações  com  as  mais  diversas  áreas  como  sociologia,  psicologia,

pedagogia, entre outras.” 

As unidades coronarianas exigem uma equipe bem treinada formada por

profissionais  capacitados  capazes  de  ter  auto  iniciativa,  conhecimento  cientifico

apurado,  sendo  este  constantemente  reciclado  através  de  educação  continuada

para o aprimoramento dos cuidados prestados. Com vistas no atendimento voltado

para o  paciente  buscando a eficácia  e  eficiência  partes integrantes de todos as

formas de trabalho. Para CINTRA(2003)

O  grande  desafio  no  trabalho  em  uma  unidade  coronariana  para  o

enfermeiro  reside,  porem,  na  busca  contínua  da  prestação  de  uma

assistência  individualizada  e  humana  em  um  ambiente  onde  impera  a

complexidade tecnológica (CINTRA, 1999, p. 272)

A  identificação  do  paciente  é  a  primeira  etapa  da  assistência  de

enfermagem. É fato o estado susceptível em que se encontra o paciente na fase

aguda do infarto, por isso a enfermeira deve obter informações ao passo que as

colhe levando em consideração o grau de ansiedade do paciente.Um dos principais

cuidados está na avaliação da dor.CINTRA nos revela o seguinte: 

Entre  os  cuidados  relacionados  a  dor  destacamos  a  importância  de:  1)

solicitar ao paciente que descreva as características da dor, 2) orientar e

manter o paciente em repouso, e 3) tomar medidas que visem o alívio da
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dores  da  angustia  com  proporcionar  um  ambiente  calmo  além  e  uma

atuação eficaz porém tranqüila e serena, da equipe de saúde

Quando a doença cardiovascular emerge, principalmente em se tratando de

infarto  agudo  do miocárdio,  a  enfermeira  da  UCO entra  em ação e  atuando de

maneira  a  intervir  no  cuidado  do  paciente  infartado  mediante  ações  de  caráter

assistencial com base na fisiologia e terapêutica da afecção.  a fim de realizar um

diagnóstico  de  enfermagem   precoce  para  poder  assim  oferecer  cuidados

emergenciais  adequados,  pois  a  condução do tratamento necessita  ser  rápida  e

precisa.

O IAM configura-se como uma emergência médica, visto que é condizente

com  o  conceito  de  emergência.  Na  opinião  de  RODRÍGUEZ  2000,  o  termo

emergência  identifica  os  problemas  que  necessitam de  cuidados  especializados

imediato para evitar, assim, a morte ou complicações graves no indivíduo.

A grande magnitude do IAM exige uma postura adequada da equipe de

enfermagem  tanto  em  relação  a  prevenção  quanto  ao  tratamento,  frente  aos

problemas  dele  decorrentes  principalmente  da  enfermeira,  a  qual  coordena  esta

equipe.

A enfermeira deve saber valorizar o estado do paciente e fazer indagações

acerca  do  seu  estado  geral  para  só  assim  poder  tomar  uma conduta  e  tratá-lo

corretamente. Para desempenhar tal atividade é preciso formação especializada a

qual lhes garante técnicas e procedimentos adequados.

Em um serviço de emergência a interação dos profissionais de saúde tem

que  ser  a  mais  perfeita  possível,  pois  lá  há  uma  corrida  contra  o  tempo  e  as

decisões devem ser rápidas.

A  maior  parte  dos  indivíduos  acometidos  por  um  infarto  agudo  do

miocárdio recorre a um serviço de emergência. Segundo RODRÍGUEZ 2000,

A atividade dos serviços de emergência (SE) é realizada sempre em equipe,

sendo necessário que cada membro deste grupo de trabalho conheça a sua

função  concreta,  os  fins  a  atingir  e  o  modo de  interagir  com os  outros

membros da equipe. (RODRÍGUEZ, 2000:XIII)
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Todo este trabalho sincrônico tem o intuito de atingir o objetivo primordial,

ou seja, garantir o reestabelecimento (ou sobrevida) do paciente.

A assistência de enfermagem no infarto agudo do miocárdio em UTI exige

organização e qualificação para o perfeito atendimento, visto que o paciente com 24

a 48 h após o infarto pode desenvolver complicações gravíssimas.

Segundo FLÁVIO 1984,

O enfermeiro que trabalha em UTI, deve ter sólido conhecimento teórico.

Vai  observar  intensamente  seu  paciente  para  prevenir  as  grandes

intercorrências catastróficas. Sua posição, por assistir permanentemente a

evolução clínica do seu paciente, permitirá uma atitude profilática na UTI.

(FLÁVIO, 1984, p. 104)

Mediante as questões acima referidas podemos afirmar que a enfermeira

tem um papel importantíssimo no cuidado da paciente infartado tanto em nível do

serviço de emergência quanto nas unidades de terapia intensiva. 
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TRAJETO METODOLÓGICO

“Como chegei até aqui não sei, não lembro, só sei que

caminhando vim caminhando pelas incertezas da vida

vivendo um dia a cada intante e um intante a cada ...”. 

                                                                                         by  Dibruck
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6. TRAJETO METODOLÓGICO

6.1. Tipo de pesquisa

Visando atender  aos anseios de tal pesquisa optamos por utilizar um tipo

de pesquisa exploratório com caráter descritivo. O objetivo de tal escolha deve-se ao

fato  desta  enfocar  aspectos  que  refletem  os  meus  desejo  de  busca.  Como

caracteriza GIL 2002, a pesquisa exploratória,

[...]  tem como objetivo  proporcionar  maior  familiaridade com o problema,

com vistas  a torná-lo  mais  explicativo  ou a construir  hipóteses.  Pode-se

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de

idéias ou a descoberta de intuições. (GIL, 2002, p. 41)

A fim de descrever as características que norteiam o objeto em estudo, se

fez necessário fornecer à pesquisa um caráter descritivo.  Como descrito por GIL

2002,  as  pesquisas  descritivas  têm  como  objetivo  primordial  a  descrição  das

características  de  determinada  população  ou  fenômeno  ou,  então,  o

estabelecimento de relações entre as variáveis. (GIL, 2002, p. 44)

Os métodos de abordagem quantitativa e qualitativa foram Empregados

concomitantemente  por  apresentarem  características  que  são  valiosas  para  o

presente estudo e não serem antagônicas. Segundo MINAYO 1994, O conjunto de

todos  os  quantitativos  e  qualitativos,  porém,  não  se  opõem.  Ao  contrário,  se

completam, pois a realidade abrangida por eles interagem dinamicamente, excluído

qualquer dicotomia. (MINAYO, 1994, p. 24,25)

Refletindo sobre a importância tanto de uma pesquisa qualitativa como

quantitativa,  sendo  a  segunda  um  componente  da  primeira,  encontramos

fundamentos em MINAYO 2002, a qual afirma que A abordagem dialética pensa a

relação da quantidade como uma das qualidades dos fatos e fenômenos. (MINAYO,

2002, p. 24,25) A mesma autora ainda afirma que:
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A  pesquisa  qualitativa  responde  a  questões  muito  particulares.  Ela  se

preocupa, nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode ser

quantificado,  ou  seja,  trabalha  com  universos  de  significados,  motivos,

aspirações,  crenças, valores e atitudes,  o que corresponde a um espaço

mais profundo das relações do processo e dos fenômenos que não podem

ser reduzidos a operacionalização das variáveis. (MINAYO, (1994, p. 21,22)

A  pesquisa  quantitativa,  no  entanto,  tem  a  sua  abordagem  vinculada  à

quantificação  dos  dados;  para  ela  somente  o  que pode ser  quantificado  são  os

dados brutos, pois estes são reais e objetivos. MINAYO 1994, afirma que,

No  cerne  da  defesa  do  método  quantitativo  enquanto  suficiente  para

explicarmos  a  realidade  social  está  a  questão  da  objetividade.  Para  os

positivistas,  a  análise  social  seria  objetiva  se  fosse  realizada  por

instrumentos  padronizados,  pretensamente  neutros.  A  linguagem  das

variáveis  ofereceria  a  possibilidade  de  expressar  generalizações  com

precisão e objetividade[...] (MINAYO, 1994, p. 23)

Dessa forma, a pesquisa adequada a tal método, primou por dados mais

objetivos  em  contraposição  a  dados  denominados  subjetivos,  mesmo  quando

enfoca-se uma realidade social, facilmente associada a uma visão subjetiva, esse

estudo  priorizou  dados  objetivos  e  subjetivos  a  fim  de  melhor  aproximar-se  da

realidade.

6.2. Local e Período da Pesquisa

A  presente  pesquisa  foi  realizada  na  cidade   de  Juazeiro  do  norte,

localizada  no  sul  do  Ceará,  região  do  Cariri.  O  local  escolhido  para

operacionalização  dessa  pesquisa  foi  uma  clínica  cardiológica  de  referencia  em

atendimento clinico ambulatorial e emergências, estendendo-se aos domicílios dos

sujeitos da pesquisa. A coleta de dados foi desenvolvida de fevereiro a março de

2004.
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6.3. Os Sujeitos

Os  sujeitos  da  pesquisa  foram  pacientes  da  respectiva  instituição  que

apresentavam história diagnóstica de infarto do miocárdio e dentre estes os quais

são  portadores  de  hipertensão  arterial  prévia  e  faziam  uso  de  terapia

medicamentosa.

6.4. A Amostragem

O  processo  de  amostragem  utilizado  foi  do  tipo  probabilista.  Para

LAKATOS 2001,  a  amostragem  probabilista  baseia-se  na  escolha  aleatória  dos

pesquisados,  significando  o  aleatório  que  a  seleção  se  faz  de  forma  que  cada

membro da população tenha a mesma probabilidade de ser escolhido. (p.108)

6.5. Coleta de Dados

Com o intuito de obter os propósitos da presente pesquisa,  foi utilizado

como instrumento de coleta de dados uma entrevista semi-estruturada (apêndice A).

Para LAKATOS 2001,  a entrevista é uma conversação efetuada face a face,  de

maneira  metódica [...].  (LAKATOS, 2001,  p.  107).  É uma técnica de observação

direta  intensiva  a  qual  permite  uma  certa  flexibilidade  para  a  obtenção  de

informações mais precisas. 

A coleta de dados foi desenvolvida em dois momentos, sendo o primeiro

momento responsável por visitas à instituição escolhida para o estudo. Para tanto

solicitamos autorização à direção da mesma (apêndice B) e o subseqüente contato

com  os  profissionais  de  saúde  (enfermeiros  e  médicos)  considerando  que  este

contato é de relevante importância para o levantamento de informações, e o acesso

a prontuários (escolha aleatória dos sujeitos da pesquisa, lembrando que assim, os

instrumentos foram formatados adequadamente, obtendo dessa forma os objetivos
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da pesquisa). Em um segundo momento foi realizada  visitas domiciliares com intuito

de apresentar a conceituação e os objetivos da pesquisa, para tanto, foi utilizado o

termo  de  consentimento  (apêndice  C)  que  os  sujeitos  da  pesquisa  assinaram,

garantindo-lhes o caráter siGILoso da pesquisa, atendendo aos aspectos éticos no

que diz respeito à pesquisa com seres humanos segundo a resolução 196/96 do

Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. LEOPARDI, 2002, p. 290

reforça tal argumentação com a seguinte opinião:

No Brasil, a resolução 196 de 10 de outubro de 1996 (Diretrizes e

normas  reguladoras  de  pesquisa  envolvendo  seres  humanos)  do

Ministério da Saúde teve o mérito de dar ênfase aos compromissos

éticos com os sujeitos da pesquisa, seja como indivíduos, seja na

coletividade. (LEOPARDI, 2002, p. 290)

As duas etapas constituíram momentos fundamentais, pois a partir delas

foram  obtidos  um  conjunto  de  preceitos  de  relevante  importância  para  essa

pesquisa. 

6.6. Análise de Dados

Os dados foram tratados  e  analisados  de  maneira  quanti-qualitativa  e

apresentados na forma de tabelas, gráficos, níveis de probabilidade e na forma de

significados  visando  assim  reduzir  os  dados,  categorizá-los  e  interpretá-los  GIL

2002.  Dessa  forma,  essa  pesquisa  se  realizou,  primando  a  objetividade  e  a

construção e contribuição do conhecimento científico acerca do assunto explorado.

A  análise  de  conteúdo  foi  uma  técnica  desenvolvida  a  partir  da

necessidade de investigar  de forma objetiva e sistemática as comunicações para

compreendê-la criticamente. 

A análise de dados tem o objetivo de compreender criticamente o sentido

das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente e as significações explícitas
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ou ocultas. Escolher o procedimento mais adequado depende do conteúdo a ser

analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição ideológica e social do analisador.

BARDIN 1997.

O mesmo autor ainda afirma que,

a análise do conteúdo desenvolve-se em três fases:

a) pré-análise

b) exploração do material

c) tratamento dos dados, inferência e interpretação.

(BARDIN, 1997, p. 95)
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CENAS DO CUIDAR NA SAÚDE E NA DOENÇA: 

FATOS E RELATOS

O  cuidado  somente  surge  quando  a

existência de alguém tem importância para

mim.  Passo  então  a  dedicar-me  a  ele;

disponho-me a participar  de seu destino,

de suas buscas, de seus sofrimentos e de

seus sucessos, enfim, de sua vida.

Leonardo Boff 
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7. O Ser Infartado e os Anti-Hipertensivos: Reflexo dos Relatos

7.1 Princípios da Abordagem

O presente capítulo busca examinar com minúcia e criticamente  o paciente

infartado e sua correlação com o uso de anti-hipertensivos em uma instituição de

saúde referência em cardiologia na cidade de Juazeiro do Norte – CE.

O serviço de cardiologia focaliza o cuidado no paciente considerando este

como ser holístico dentro do contexto da saúde-doença buscando assim além da

promoção do bem estar do cliente-paciente como  o  sucesso do serviço prestado,

contando  para  isso  com  uma  equipe  multidisciplinar  (médico,  enfermeira,

fisioterapeuta e nutricionista)

A hipertensão arterial caracteriza-se como a mais importante morbidade do,

atingir  a população adulta,  estando ligada  a  uma serie  de complicações do tipo

causa efeito como o infarto agudo do miocárdio patologia na qual  o risco de vida é

alto. 

A enfermagem no contexto das doenças cardiovasculares teve uma maior

representação  na  década  de  60  com  o  advento  das  unidades  coronarianas

exercendo a partir daí um cuidado essencial para a reabilitação e estabilidade do

doente acometido por infarto, já no âmbito da prevenção das manifestações clinicas

podemos ressaltar como ponto de partida  a criação das equipes do programa de

saúde da família, uma iniciativa do governo em levar saúde mais perto de casa a

partir de programas como  o programa de hipertensão e diabetes.
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7.2. Características dos Sujeitos

A  amostra  foi  composta  por  dez  pacientes,  os  quais  obedeceram  os

critérios de inclusão, ou seja ter sofrido um infarto e ser portador hipertensão arterial

medicamentosa prévia. Com base na tabela abaixo pudemos observar que a maioria

dos sujeitos entrevistados foi do sexo masculino perfazendo um total  de 60% da

amostra  avaliada.  Nesta  mesma  tabela  demonstramos  a  faixa  etária  dos

entrevistados a qual ficou igual a 50,3% com um desvio padrão igual a 14,5 (relativo

a idade em que ocorreu o evento coronariano) e medi a de 61,0 e desvio padrão

14,0  (relativo  a  idade  atual.  a  distribuição  dos  pacientes  em  função  das

características demográficas estão dispostas na tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição demográfica do Sujeito Avaliado

ITENS MÉDIOS ± DESVIO PADRÃO

Idade no Infarto 50,3 ± 14,5

Idade Atual 61,0 ± 14,0

Sexo 6 homens e quatro mulheres

Todos os pacientes estão locados no município de Juazeiro do Norte, onde

20% afirma ter nível superior, 30% nível técnico e 50% afirma ter o primeiro grau

completo.

Em  relação  à  ocupação  exercida  atualmente  ficou  verificado  que  60%

encontram-se aposentados, 20% são comerciantes, 10% é médico, 10% dona de

casa. Anterior ao evento coronariano 50% eram comerciantes, 10% médicos, 10%

bancário, 20% servidor público, 10% professor.

Um ponto importante que pudemos foi a relação de uma melhor condição

de  vida  no que  se  refere  às  condições  sociais,  culturais  e  econômicas,  quando

relacionadas às estimativas das condições da população em geral.

7.3. Analisando Sob a Ótica Quantitativa
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7.3.1. Pratica do Exercício Físico 

A prática  de atividade física  diminui  o  risco de doença cardiovascular  A

maioria dos pacientes realizam exercício três vezes por semana, nestes 10% fazem

hidroginástica e 10% praticam a caminhada cerca de três vezes por semana ,20%

fazem caminhada cinco vezes por semana e o restante 60% não realizam nenhum

exercício físico. MION JR. 1999, utiliza-se da seguinte argumentação:

(...)  nas sociedades modernas,  muitas  pessoas têm mantido um nível  de

atividade física menor que o necessário para a manutenção de uma boa

saúde, o que é denominado sedentarismo e tem sido caracterizado como

fator  de  risco  independente  para  o  desenvolvimento  das  doenças

cardiovasculares(...) (MION JR, 1999)       
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Gráfico 1 - Prática de exercício físico
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Podemos analisar o reflexo deste gráfico a partir de  uma visão embasada

nos  dados  sobre  a  prática  de  exercício  físico,  onde  a  não  execução  destes

regulamente, fica explicita em porcentagem superior a 50% dos sujeitos estudados,

encontra-se de acordo com os achados literários.

De  fato,  a  prática  regular  de  exercícios  físicos  (treinamento  físico)

produz,entre outras coisas, efeitos benéficos sobre a função cardiovascular

e redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Entretanto,

esses  benefícios  tem  sido  conseguidos,  principalmente,  com a  atividade

física  aeróbica,enquanto  outros  tipos  de  exercícios  ainda  apresentam

resultados controversos. (MION JR.,1999, p, 139)    

7.3.2 Consumo de Bebida Alcoólica 

No gráfico abaixo notamos que 40% dos integrantes do estudo bebe muito

pouco,  20% bebe  poucos,  20% bebe  razoavelmente  ,10% não  bebe  e  os  10%

restante ingerem muita bebida alcoólica.
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O III consenso brasileiro de hipertensão arterial alega que: 

Para os consumidores de álcool, a ingestão de bebida alcoólica deve ser

limitada  a 30g álcool dia (...) o consumo  diário maior que  as quantidades

descritas  e/ou  grande  quantidade  de  bebida  alcoólica  em  um  único  dia

associam-se  a  risco  cardiovascular  elevado.  (IV  Diretrizes  Brasileira  de

Hipertensão Arterial, 2002, p. 30)

Colocando como base a literatura vigente fica  explicito mediante os

dados coletados que não há relação entre o consumo de bebida alcoólica com o

risco de doença cardiovascular neste pacientes, pois apenas 10% dos entrevistados

afirmou  consumir quantidade significante de álcool.

7.3.3  Utilização do Tabagismo

Conforme o gráfico  apresentado abaixo observamos que a maior parte

dos pacientes são tabagistas , constituído  70% da amostra estudada e dentre estes

os homens representam a maior parcela.. 
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Os  dados  obtidos  na  presente  pesquisa  em  relação  ao  percentual  de

fumantes  do  sexo  masculino  ser  mais  elevado  vão  de  encontro  com os  dados

nacionais , porém ficam acima da média em relação a sua totalidade. Como descrito

por MION JR. 1999, No Brasil, os dados disponíveis indicam que 40% do homens

adultos e 25% das mulheres fumam ...  (MION JR., 1999, p. 116)

A relação existente  entre  o  tabagismo e as  doenças cardiovasculares  é

muito estreita. A literatura mostra uma alta prevalência entre os portadores de DCV

e a prática do tabagismo configurando-se como um dos fatores mais predisponentes

para o seu desenvolvimento, além de potencializar os outros fatores de risco a ele

associado.  Ficando  também  visível  esta  relação  com  os  dados  colhidos  dos

pacientes estudados. (MION JR, 1999) 

7.4.  Analizando Sob a Ótica Qualitativa

7.4.1. Categoria 1 - Significado de Vida Saudável (SVS)

Fornecer um conceito pragmático para vida saudável  é tarefa difícil visto

que   esta  junção  de  palavras  enfoca  vertente  objetiva  e  subjetiva  da  vivência

humana. Podemos observar tal fato nas falas abaixo, onde há relatos sobre o ponto

de vista dos entrevistados sobre o significado de vida saudável.

(...) Vida saudável é a gente estar com saúde. A saúde é a vida

saudável, eu entendo  que é (...) É uma vida boa, com saúde

(...) vida saudável é coisa boa (...) (SVS)

A saúde pode ser definida de várias maneiras. Em ATKINSO E MURRAY

(1989) vamos encontrar o seguinte esclarecimento:

O conceito de saúde, assim como o de enfermagem, apresenta diferentes

significados, sendo mais provavelmente definido pelo indivíduo. (ATKINSO

e MURRAY,1989,  p. 12)
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Entendemos a partir  da citação acima que toda e qualquer conceituação

sobre saúde fornecida pelo individuo pode respectivamente ser   estendida como

conceito de vida saudável.   

Segundo a OMS, saúde é definida como o estado de  completo bem estar

físico,  mental  e  social,  e  não  apenas  a  ausência  de  doença  este  conceito  foi

formulado a partir de uma visão holística da saúde.

Na visão de  CARLIN 1982,  (...) O bem-estar é a meta dos cuidados de

enfermagem.  O  bem-estar  deve  ser  a  meta  de  todas  as  enfermeiras.  (CARLIN,

1982). Esta citação reflete a ligação que a população faz entre a a forma de vida que

levam com    os outros  seres ao seu redor  a satisfação  de ter uma vida saudável.

(...) É quando a pessoa tem uma vida bem tranqüila (....) agente

passando  bem  e  saudável  com  os  outros  também  na

convivência com os outros é uma vida saudável (...) (SVS)

Segundo  o  dicionário  Aurélio  saudável  é  conveniente  a

saúde,exemplificando  o  ser  criança  saudável  que  significa  ter  saúde  física,  ser

robusto, forte.

Do ponto de vista  de  ROUQUAYROL apud TAMBELINI  1988,  a  saúde

pode ter uma denominação focalizada na maneira de viver:

É um bem coletivo que é compartido individualmente por todos os cidadãos.

Comporta  duas  dimensões  essenciais  –  a  dimensão  do  individuo  e  a

dimensão  da  coletividade.  Essas  dimensões  devem  ser  respeitadas  em

suas  contradições  e   preservadas  enquanto  formas  de  expressão  das

maneiras de viver possíveis  num dado momento (TAMBELINI, 1988)

O conceito de vida saudável está intrinsecamente ligado a de qualidade de

vida que pode ser definida como: 

Construto multidimensional,  caracterizando-se pela abstração, significados

diferenciados  por  contextos  e  condições  muito  específicas,  bem  está,

funções  físicas,  capacidades  funcionais,  satisfação,  estados  emocionais,
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interação social,  realização  e desenvolvimento  pessoal  são algumas  das

dissensões que dão significado a qualidade de vida. (CIANCIARULLO et al,

2002, p. 25)

Viver  com  qualidade  é  busca  de  todos,  o  complexo  saúde  doença

transcende o campo do corpo invadindo a alma fazendo com que o homem sinta-se

até mais enfermo com a sensação de que uma grande moléstia o atingiu. O aporte

emocional contempla conjuntos importantes da saúde e do adoecimento.

7.4.2. Categoria 2: Conceito de Dieta Hiposódica e Hipolipídica (CDHH)

A  partir  da  análise  das  respostas  obtidas  sobre  o  conceito  de  dieta

hipossódica e da dieta hipolipídica podemos observar que existe uma proposição de

significados muito simplista.Onde Interligam a dieta hipossódica somente a ausência

de  sal  no  sentido  de  não  fazer  uso  de  uma  alimentação  salgada  ao  paladar.

Vejamos então as falas abaixo.

(...) eu acho que seja sem sal (...) no dia que o alimento que eu

sinto sal, eu sinto que não me fez bem (...) Como mas não tem

quem ache bom comer sem sal não.(...) no caso de sem sal é

praticamente eu já sigo normalmente.  (...) aqui aculá eu como

meio salgado, mas eu não gosto de comida salgada,sabe, nem

doce (...) (CDHH)

A dieta hipossódica é caracterizada como uma alimentação com baixo teor de

sódio. 

A fonte mais abundante em sódio é o cloreto de sódio. O sódio encontra-se

de maneira intrínseca em quase todos os alimentos e não só na forma de sal de

adição.
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Existe  uma  relação  muito  próxima  entre  a  etiologia,  desenvolvimento,

prevalência e intensidade da hipertensão arterial  nas populações que consomem

maior quantidade de sódio.

O excesso de sódio  de  início   eleva  a pressão arterial  por  aumento  da

volemia e conseqüentemente aumento do débito cardíaco.

A redução de sódio na dieta está também ligada a diminuição da pressão

arterial como descrito por ADERSSON 1988,

Existem evidências  de que a simples redução de sódio da dieta induz a

queda significativa na pressão arterial  sistólica dos indivíduos hipertensos

além de diminuir o risco de eventos cardiovasculares. (ADERSSON,1988, p.

256)

O mesmo autor ainda afirma que:

Existem  indivíduos  sódios-sensíveis,  e  outros,  sódio-resistente.  O  sódio-

sensível  tem pressão arterial  elevada proporcionalmente ao  aumento do

consumo  de  sódio.  O  sódio-resitente  não  sofre  qualquer  alteração  da

pressão arterial no consumo de sódio.
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A despeito da dieta hipolipídica têm consciência que a mesma está ligada a

diminuição de gordura da alimentação,  mas a gordura visível  mesmo assim não

conseguem manter um baixo consumo, que é o que a dieta propõe, tendo em mente

que esta dieta significa abolir o consumo. 

A dieta hipolipídica pode ser definida como uma dieta pobre em lipídeos, ou

seja,  um alimentação  onde  os  principais  lípidis  para  o  ser  humano  como  ácido

graxos, triglicerídeos, fosfolipides e colesterol estão presentes de forma restrita na

dieta.a seguir apresentamos as falas relativas ao presente questionamento.

(...) Bem pouquinho, de gordura, eu como só aquela margarina

becel (...) Eu gosto mas não acho muito bom não (...) agora

mais saboroso é com a gordura, come mais satisfeito, mas não

faz bem(...)  com gordura  às vezes extrapolo (...) (CDHH)

A busca por níveis sangüíneos de lipídeos diminuídos favorece a prevenção

da Doença Arterial Coronária. Como descrito por Augusto 1993,

A  restrição  lipídica  (...)  com  maior  proporção  de  ácidos  graxos

poliinsaturados e mais particularmente a restrição de colesterol (300mg/ dia)

são benéficas, pois previnem a sua deposição nos tecidos e no endotélio

nos vasos sanguíneos, o que agravaria a hipertensão e, a ela associada,

aumentaria  o  risco  de  precipitação  de  doenças  aterosclerótica..

(Augusto,1983, p. 1993)

(...) Isso aí eu não estou entendendo (...) Não, esses nomes

científicos eu  não sei. é responder (...) (CDHH)

Tal  afirmativa  nos revela  a falhas na informação fornecida a  população.

Medidas educativas devem ser inseridas para estimular as atividades de educação

em  saúde com  intuito  de  propagar  conhecimentos  a  cerca  dos  conceitos

anteriormente citados, sua importância, suas características, informações sobre teor
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nutricional dos alimentos, etc. para um controle mais efetivo pelo próprio paciente

dos níveis sangüíneos de sódio e lipídeos. 

A  orientação  nutricional  a  pacientes  hipertensos  deve  preconizar  a  não

ingestão de produtos processados com enlatados,  embutidos,  conservas,

molhos  prontos,  caldos  de  carne,  tempero,  prontos  defumados  bebidas

isotônicas,  além  de  preparar  as  refeições  com  pouco  sal  e  não  utilizar

saleiro a mesa.

Uma dieta pobre em sódio e lipídios em pacientes portadores de hipertensão

arterial leva a uma melhor qualidade de vida e conseqüentemente  a diminuição do

risco do risco de doença arterial coronária, suas manifestações clínicas, como por

exemplo infarto do miocárdio.

7.4.3. Categoria 3: Forma de Utilização dos Medicamentos (FUM)

A  maneira  peculiar  na  qual  os  medicamentos  anti-hipertensivos  são

utilizados  diverge  entre  os  pacientes.  Conhecer  a  conscientização  sobre  a

importância  da  aderência  ao  tratamento  medicamentoso  e  a  causa  dessas

divergências foi importante para o estudo  da relação utilização do medicamento e o

advento do infarto.

Mediante os depoimentos  abaixo  podemos observar distorções na forma

da auto-administração dos medicamentos sendo que uma parcela dos entrevistados

relata seguir corretamente os horários prescritos por ter receio da morte; outros já

afirmam não segui-lo, com a desculpa de não achar a doença importante  a ponto de

necessitar de acompanhamento rigoroso até serem surpreendidos pela sensação de

morte iminente provocada pelo infarto.
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(...) tomava direitinho, certinho na hora certa, (...) Não esquecia,

eu  tinha  todo  cuidado  (...)  Todo  santo  dia   tomava  o

medicamento. Não deixava de tomar a medicação (...). A gente

tinha medo de morrer mais do que hoje (...) Faço assim falo

com o médico e ele diz, é de acordo com o que o médico passa

(...) (FUM) 

(...) Eu só tomava quando precisava, eu já sentia é a pressão

subindo  mas  num  tomava  direto  não  (...).Não  tomava  o

medicamento diariamente (...) o acompanhamento não era feito

assim tão  rigoroso,  eu não sabia que era um problema tão

sério então só depois que eu enfartei é, que eu fiz a cirurgia é

que eu prossegui com ele diariamente (...) na hora eu não me

lembro (...) (FUM)

Faz-se  preciso  ressaltar  a  importância  da  criação  e  manutenção  dos

vínculos  de  confiança  entre  profissional  de  saúde  –  paciente  para  o  perfeito

desenrolar da adequada aderência ao tratamento prescrito.

Uma vez decidido recorrer-se à medicação anti-hipertensiva, deve esta ser

cautelosa e efetuada com absoluta regularidade, (...) O uso desordenado de

drogas anti-hipertensivas potentes e, especialmente, a auto-medicação sem

supervisão médica, representam riscos para os quais o paciente  hipertenso

deve ser alertado. (MILLER,1982, p. 530)

Deliberar-se praticas educativas com o propósito de promover atividades

voltadas  para  a  educação  do  paciente  é  algo  que  deverá  ser  rotina  da  equipe

multidisciplinar. Segundo BRUNNER e SUDDARTH 2002,

A não-aderência com o programa terapêutico é um problema significante

nas pessoas com hipertensão e outras condições crônicas que exigem o

controle  pelo  restante  da  vida.  Estima-se  que  50%  interrompam  seus

medicamentos  dentro de 1 ano a partir  do início. O controle da  Pressão

arterial é conseguido somente  por 27%. Entretanto, quando os pacientes
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participam  ativamente  no  autocuidado,  incluindo  a  automonitorização  da

pressão arterial  e da dieta, aderência aumenta  possivelmente porque os

pacientes alcançam a retroalimentação imediata,juntamente com uma maior

sensação de controle. (BRUNNER e SUDDARTH, 2002, p. 699) 

Os profissionais de saúde  devem encorajar os pacientes a realizarem seus

próprios  cuidados  enfatizando  o  uso  correto  dos  medicamentos  e  os  advertindo

acerca dos riscos advindos da interrupção súbita dos mesmos

7.2.4. Categoria 4: Motivo Para Procurar o Serviço de Saúde (MPSS)

Diante do exposto abaixo, podemos observar que a procura do serviço de

saúde  está  em sua  gênese  ligada  ao  modelo  médico  assistencialista  e  não  há

nenhuma reverência a outro membro  integrante da equipe de saúde,entendendo-se

portanto  que para os nossos entrevistados procurar  o serviço de saúde significa

manter um contato com o “médico” e com os exames laboratoriais que servem como

parâmetros. Segundo a argumentação de SILVA, 2001, p. 352, a presença física do

médico, útil e desejada pelo paciente em qualquer circunstância, torna-se crucial(...).

(...) Procurar médico (...) Porque a gente precisa saber com é

que anda. Assim eu procuro saber com é que anda a saúde (...)

pra gente ter  um acompanhamento mais de perto ai  eu não

relaxo. (...) sempre eu tô, lá ai eu não descuido (...) (MPSS)

(...)  logo quando eu fiz  a  cirurgia  eu ai  ao médico todos os

meses, ele batia   todos os exames (...) eu tenho cuidado de tá

fazendo exame de sangue pra olhar o colesterol principalmente

depois que eu descobri  a diabetes,  né pra vê até que ponto

como é que está o nível é dos ácidos, do colesterol da glicose

pra vê como é que tá o grau eu sempre tô lá (...) para ele olhar

como é que está o coração fazendo ECO, fazendo eletro, (...)

(MPSS) 
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Conforme relatado na perspectiva do público pesquisado,o cuidado com a

saúde  está  vinculado  a  um  só  membro  da  equipe  multiprofissional,  a  qual  é

composta por profissionais que articulam entre si diversos saberes a fim de melhorar

as condições de saúde da população e porque não dizer proporcionar uma melhor

qualidade de vida.Em SCHRAIBER 2000, 

O  prefixo  “multi”  traduz  a  justaposição  de  trabalhos  realizados  por  um

agregado  de  agentes  diferentes  qualificações  técnicas,  ao  passo  que  o

prefixo “inter” diz respeito a uma conexão e integração que considera cada

um dos trabalhos com seus respectivos aportes práticos e teóricos.Não se

trata,  portanto,  apenas  de  diferentes  designações,mas  das  reais

possibilidades  de  cooperações  e  coordenação  do  trabalho  coletivo.

(SCHRAIBER, 2000,  p. 240)

Conforme observamos através dos relatos está havendo uma fragmentação

na  organização  do  trabalho  e  entre  os  profissionais,  sendo  necessário  portanto

vencer essa divisão para que a equipe torne-se interdisciplinar e multiprofissional. 
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“De tudo ficaram três coisas: a certeza de que ela estava

sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e

a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer

da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo

de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da

procura um encontro.”

Fernando Sabino

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De nosso estudo pudemos retirar diversas conclusões. Podemos concluir

com este trabalho que as doenças cardiovasculares configuram-se como um sério

problema de saúde publica  e que na nossa região encontram-se números  bastante

expressivos  de  caso  principalmente.  Concluímos  também  que  o  trabalho  da

enfermagem vem crescendo muito  no ramo da cardiologia  desde o advento das

unidades coronarianas em meados de 1960 até os dias atuais trabalhando com a

competência do fazer ligada ao saber.

Por  sua  vez  os  sujeitos  da  pesquisa  demonstraram  que  ter  uma  vida

saudável  é  viver  de  bem com  a  vida  e  com  saúde,que  não  conhecem  bem  o

significado da  dietas recomendadas, só procuram o serviço de saúde em função do

médico e  a cerca da relação entre a ocorrência do infarto e a correta ingestão da

medicação ficou claro que uma boa parte dos entrevistados não seguiam o esquema

terapêutico  e  a  maioria  tem  uma  vida  sedentária,  boa  parcela  são  fumantes  e
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consomem pouca bebida alcoólica. Resumindo o surgimento do infarto está ligado a

uma  serie  de  conjeturas,  ou  seja,  a  totalidades  dos  fatores  de  risco  é  quem

evidencia tal evento coronário e não somente algo em separado. 

Foi de grande valia para o nosso crescimento poder construir este trabalho

e  aprender  um  pouco  mais  sobre  o  tema  abordado.  Este  assunto  é  bastante

complexo e não foi esgotado e também não foi nossa pretensão fazê-lo. 
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APÊNDICE A

Entrevista aplicada em domicílio aos pacientes infartados

Dados de Identificação do Paciente

1. Caracterizando o sujeito

Nome: _____________________________________________  Sexo:___________

Grau de instrução: _________________ Idade no Infarto: _____ Idade Atual: _____

2. Entrevista semi-estruturada

2.1. O que significa para você vida saudável?

2.2. O que você entende por dieta hiposódica e hipolipídica?

2.3. Quantos medicamentos anti-hipertensivos você tomava por dia?

2.4. De que maneira você tomava os medicamentos prescritos? 

2.5. Você utilizava de outras terapias? Quais?

2.6. Você pratica algum exercício físico? Qual? Com que freqüência?

2.7. Com que freqüência você procura o serviço de saúde? Por que?
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2.8. Você fuma?

2.9. Você consome algum tipo de bebida alcoólica? Com que freqüência?

APÊNDICE B

AUTORIZAÇÃO A DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO 

Eu, Lígia Samara Abrantes de Lima, acadêmica do Curso de Graduação

em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, venho solicitar por meio deste,

autorização  para  o  desenvolvimento  de  pesquisa  científica  nessa  instituição,

considerando que tal pesquisa trata-se de trabalho monográfico imprescindível para

conclusão do curso, além do fato de representar contribuição considerável para o

desenvolvimento científico dessa instituição. Certa de contar com a vossa atenção e

com vosso valioso apoio, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

_______________________________

Lígia Samara Abrantes de Lima
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APÊNDICE C

TERMO DE CONSENTIMENTO DOS ENTREVISTADOS

Sou acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade

Regional  do Cariri  –  URCA, atualmente cursando o oitavo  semestre,  e pretendo

realizar  uma  pesquisa  com o  objetivo  de  analisar  o  perfil  do  paciente  infartado

usuário de terapia medicamentosa para hipertensão arterial prévia.

Para realização desta pesquisa solicito sua colaboração e autorização para

realizar uma entrevista utilizando um gravador, e após a conclusão da mesma poder

apresentar em eventos científicos e públicos, e em revistas especializadas.

Com relação a sua participação me comprometo a manter seu nome em

siGILo, bem como os dados confidenciais a serem apresentados e também aceitar a

sua livre decisão de participar ou não da pesquisa.

Data: ____/____/____ Hora:   Início_________  Término _________

______________________________

Lígia Samara Abrantes de Lima
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Pesquisadora responsável

______________________________

Entrevistado (a)

A N E X O
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ANEXO I

PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO IAM
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