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APRESENTAÇÃO DA UNIDADE
Caros alunos!
Nesta unidade você estudará um dos mais importantes diagnósticos em Eventos Agudos: 
a dor torácica. Seja por sua alta prevalência, seja por sua transcendência, essa dor faz parte 
de um conjunto de eventos que podem representar desde o risco mínimo ao máximo de 
morte. Assim, episódios de angústia e ataque cardíaco severo são exemplos extremos des-
sas possibilidades que passam por dores musculares e epigástricas, entre outras.
Portanto, cada vez mais, a Atenção Básica de Saúde deve estar preparada para uma ação 
pronta e efetiva, no sentido de diferenciar o diagnóstico e tomar as medidas corretas e 
necessárias, que vão desde um acolhimento seguro até um encaminhamento rápido e 
bem direcionado.
Esperamos que nesta unidade você relembre os conceitos e os tratamentos adequados 
para os casos de dor torácica e que complemente seus estudos no sentido de buscar o 
seu aprimoramento e, consequentemente, o da Atenção Básica de Saúde.
Bom estudo!

A Coordenação.



Ementa da Unidade
Apresentação clínica e conceito. Identificação da dor torácica. Antecedentes e fatores de 
risco a serem identificados e investigados. Avaliação das queixas, problemas e sintomas 
a serem investigados. Sinais de alerta no indivíduo. Condutas clínicas para a atenção e 
para o encaminhamento.

Objetivos de Aprendizagem
• Diagnosticar diferencialmente casos dedor torácica.

• Reconhecer as causas agudas de dor torácica que ameaçam a vida.

• Compreender sua apresentação, o diagnóstico, o diagnóstico diferencial e o tratamen-
to para cada caso.

• Desenvolver uma abordagem sistemática e focalizada para avaliar a dor torácica e
providenciar os cuidados e tratamentos específicos no contexto da rede de Atenção
à Saúde.

Carga Horária 
15 horas
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1. INTRODUÇÃO

Como sabemos, a caixa torácica é devidamente 
protegida pelos arcos costais e apresenta uma 
complexa rede de músculos e profusa inervação, 
além de abrigar estruturas e órgãos vitais, como 
o coração e os pulmões, que são sedes de inúme-
ros processos dolorosos.

Descrita na literatura médica e presente em vá-
rias obras, inclusive na da dramaturgia, a dor 
torácica, em aperto, é o sinal mais conhecido 
de isquemia cardíaca e uma das emergências 
mais reconhecidas pela sociedade. No entanto, 
estudos demonstram que a grande maioria dos 
casos de dor no tórax que chegam aos serviços 
de saúde não estão relacionados com episódios 
de isquemia cardíaca. Em serviços de urgência 
dos Estados Unidos, esses casos representam 
de 2 a 4% da procura e, destes, a variação é 
de 25 a 50% os que não guardam relação com 
causas cardíacas. Dentre os indivíduos que, por 
diagnóstico clínico laboratorial, apresentam for-
te indício de patologia coronariana, muitos são 
encaminhados para exames de hemodinâmica, 
variando de 10 a 30% os que apresentam nor-
malidade do exame (BRASIL, 2011a). No Brasil, a 
dor torácica é uma das queixas mais graves nos 
serviços de saúde. Existem muitas causas pos- 
síveis para dor ou desconforto no tórax, que in-
cluem indigestão ou dor muscular. Entretanto, 
algumas vezes a dor torácica pode ser sinal de 
uma condição mais séria como, por exemplo, 
uma doença coronariana. Segundo o censo de 
2010 houve um crescimento da população ido-
sa no Brasil ocasionando um potencial cresci-
mento de pacientes em risco ou portadores de 
insuficiência cardíaca (BOCCHI et al, 2012).

Na realidade brasileira, as doenças crônicas não 
transmissíveis representam cerca de metade de 
todos os óbitos ocorridos, e as doenças cardio-
vasculares e o Diabetes mellitus têm destacada 
posição nos coeficientes de morbimortalidade. 
Mas, para além das questões relacionadas com 
a alta mortalidade, a presença das doenças crô-
nico-degenerativas é sempre um sinal de alerta 
para doenças isquêmicas do coração e, portan-
to, elas estão muito relacionadas com dor na re-
gião torácica.

Como já foi mencionado, existem muitas causas 
possíveis para dor ou desconforto no tórax, que 
incluem desde o infarto agudo do miocárdio até 
uma simples irritação muscular e, por isso, a sua 
caracterização é absolutamente primordial. Es-
sas condições podem ter um prognóstico ruim, 
o que justifica a importância do acurado diag-
nóstico e do pronto atendimento. Um exemplo 
é quando ocorre um ataque cardíaco. Numa si-
tuação como essa, há um bloqueio súbito em 
uma ou mais artérias coronárias que interrom-
pe o suprimento de sangue ao coração. Como 
resultado dessa interrupção, há risco imediato 
de mudanças no ritmo cardíaco que ameaçam 
a vida. Se o problema não for corrigido rapida-
mente, há também um sério risco de dano per-
manente ao músculo cardíaco.

Desta forma, oferecer rápido diagnóstico e trata-
mento aos sujeitos que apresentam dor torácica, 
principalmente devido ao risco de desenvolver 
doença cardíaca coronariana, ajudará a prevenir 
a morte e a reduzir a incapacidade causada pela 
doença. E, por isso, é tão importante que você 
esteja capacitado para agir imediatamente. Nes-
ses casos, cada minuto conta!

Embora não exista uma política diretamente re-
lacionada ao tema dor torácica, os programas 
para prevenção e tratamento de doenças crôni-
cas e degenerativas – como o Diabetes e a Hi-
pertensão Arterial Sistêmica (HAS) – são muito 
importantes. Há, na Rede de Atenção às Ur-
gências e Emergências (RUE) – regulamentada 
pela Portaria Ministerial n. 1.600, de 7 de julho 
de 2011 –, um consenso a respeito da necessida-
de de atenção à dor torácica por esta ser uma 
importante causa de morbidade e mortalidade 
(BRASIL, 2011b).
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2. AÇÕES PREVENTIVAS

Inicialmente, é preciso compreender que dor torácica não é uma patologia, mas sim um sinal ou uma 
queixa que apresenta relação com um evento ou com um quadro patológico.

Uma dor torácica pode ser decorrente de problemas musculares, gástricos, reumáticos ou, até mes-
mo, pulmonares. Porém, considerando-se a prevalência de Doenças Isquêmicas do Coração (DIC), 
que podem apresentar-se de forma aguda ou grave, é importante que mencionemos aspectos 
preventivos relacionados a elas. 

Os principais fatores de risco para o aparecimento de DICs estão associados com excesso de peso, 
sedentarismo, elevada ingestão de sal, baixa ingestão de potássio e consumo excessivo de álcool. 
Nesse sentido, cabe ainda destacar: as dislipidemias; a intolerância à glicose e o diabetes; o taba-
gismo; a menopausa e outras alterações hormonais; e o estresse emocional.

Você verá, a seguir, algumas orientações relacionadas a duas importantes ações preventivas que 
podem reduzir a incidência de Doenças Isquêmicas do Coração.

Exercício Físico
É um dos mais importantes fatores de prevenção das principais doenças crônico-degenerativas e 
do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). É fundamental que essa atividade seja contínua e mantenha 
caráter aeróbico.

Observe, no quadro a seguir, algumas informações importantes acerca desta ação preventiva:

Orientações de exercíciO físicO

Recomendação populacional
Todo adulto deve realizar pelo menos 30 minutos de atividade física leve a moderada de forma contínua ou 
acumulada na maioria dos dias da semana, com pequenas mudanças no cotidiano, tais como: utilizar escadas 
em vez de elevador, andar em vez de usar o carro e praticar atividades de lazer, como dançar.
Recomendação individualizada
Tipo: exercícios dinâmicos (caminhada, corrida, ciclismo, dança, natação) 
Frequência: 3 a 5 vezes por semana 
Duração: 30 a 60 minutos contínuos (para indivíduos com pressão limítrofe ou obesidade, 50 a 60 minutos)
Intensidade moderada estabelecida de forma:
• simples – conseguir falar durante o exercício
• precisa – controlar a frequência cardíaca (FC) durante o exercício:
   - Homens - FC máxima = 220-idade
   - Mulheres - FC máxima = 226-idade
Cálculo para a FC de exercício:
• FC exercício = (FC máxima - FC repouso) x % desejado para intensidade do exercício + FC repouso
Nota: A FC de repouso é medida após 5 minutos de repouso deitado.
Assim, a intensidade do exercício é classificada considerando-se as seguintes faixas percentuais:
• abaixo de 50%: intensidade leve;
• 50% a 80%: intensidade moderada;
• acima de 80%: intenso ou vigoroso.
Exercícios resistidos
Podem ser realizados, mas em associação aos aeróbios, pois seus efeitos sobre a prevenção da hipertensão 
não são conclusivos.

Quadro 1 – Orientações sobre a prática de exercício físico.
Fonte: Elaborado com base em BRASIL, 2014.
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Bons hábitos alimentares
Juntamente com os exercícios físicos, os bons hábitos alimentares são pilares da pre-venção, pois 
agem simultaneamente em vários dos importantes fatores de risco pre-sentes em níveis e mo-
mentos diferentes de um mosaico causal. Dietas balanceadas, que evitem o aumento de peso, são 
recomendadas. Veja, no quadro a seguir, algumas recomendações básicas.

recOmendações alimentares básicas

Preferir:
• Alimentos cozidos, assados, grelhados ou refogados
• Temperos naturais, como limão, ervas, alho, cebola, salsa e cebolinha
• Verduras, legumes, frutas, grãos e fibras
• Peixes e aves preparadas sem pele
• Produtos lácteos desnatados
Restringir:
• Sal
• Álcool
• Gema de ovo (no máximo 3 por semana)
• Crustáceos
• Margarinas (dar preferência às cremosas, alvarinas e ricas em fitosterol)
Evitar:
• Açúcares e doces
• Frituras
• Derivados de leite na forma integral, com gordura
• Carnes vermelhas com gordura aparente e vísceras
• Alimentos processados e industrializados, como embutidos, conservas, enlatados, defuma-dos e salgados de 
pacote

Quadro 2 – Recomendações alimentares básicas.
Fonte: Elaborado com base em BRASIL, 2014 e SBC; SBH; SBN, 2010.

3. CONCEITO

Dor torácica é aquela percebida na região an-
terior do tórax, podendo ou não estar irradia-
da. Muitas vezes, pode ser percebida como uma 
sensação de desconforto. A maneira de sentir 
a dor, a forma de início e o modo, e sua carac-
terização são muito variáveis e dependem de 
inúmeros fatores, podendo até mesmo ter início 
em outra região do corpo, como o epigástrio.

Alguns aspectos devem ser considerados para 
a realização do diagnóstico, como: localização, 
irradiação, característica, duração, fatores preci-
pitantes, fatores que melhoram ou pioram a dor 
e ainda os sintomas associados.

A dor cardíaca anginosa é, na maioria das vezes, 
central, retroesternal, difusa e constritiva. Uma 
dor lateralizada, que pode ser bem localizada, 
tende a ter outra origem. Algumas vezes apa-
rece apenas por seu local de irradiação, com-
preendido entre a mandíbula e a cicatriz um-
bilical e incluindo os membros superiores. Dor 
torácica difusa e em aperto, irradiada para os 
braços, com início por exercício físico, por forte 
estresse ou por abuso alimentar, acompanhada 
por sudorese, náuseas, vômitos e dificuldade 
respiratória é altamente sugestiva de isquemia 
coronariana. Pode, também, estar acompanha-
da por palpitações e provocar grande palidez, o 
que aumenta a possibilidade da dor ter origem 
isquêmica.
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4. CLASSIFICAÇÃO

A dor torácica pode ser decorrente de causas cardíacas isquêmicas e não isquêmicas, ou de causas 
não cardíacas, tais como: gastrointestinal, pulmonar, musculoesquelética ou ainda por herpes zoster. 

Uma das formas de classificação da dor torácica pode ser vista no quadro a seguir. Observe:

classificaçãO da dOr tOrácica

Dor anginosa típica (tipo A)

Apresenta características de angina do peito típica e evidente, que levam ao diagnóstico de doença arterial co-
ronariana (angina do peito ou infarto do miocárdio), mesmo sem o resultado da realização de qualquer exame 

complementar.

Dor provavelmente anginosa (tipo B)

Não possui todas as características de uma angina do peito típica, mas a doença coronariana é a principal sus-
peita diagnóstica.

Dor provavelmente não anginosa (tipo C)

É uma dor atípica, mas não é possível excluir totalmente o diagnóstico de doença arterial coronariana sem a 
realização de exames complementares.

Dor não anginosa (tipo D)

É um tipo de dor com características de origem não coronariana. Nestes casos, outros diagnósticos se sobre-
põem claramente à hipótese de doença arterial coronariana.

Quadro 3 – Classificação da dor torácica.
Fonte: Elaborado com base em Dippe Jr. (2010).

É importante lembrar que alguns indivíduos, como os idosos, em vez de sentirem um desconforto 
no tórax como manifestação de angina do peito, relatam apenas dificulda-de respiratória (disp-
neia). Assim, esse sintoma é considerado como um equivalente anginoso (DIPPE JR., 2010).

5. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Para avaliar adequadamente a dor torácica e 
as questões a ela relacionadas, deve-se ter em 
mente, inicialmente, os indicadores epidemioló-
gicos associados a esse sintoma e os seus fa-
tores desencadeantes. A saber: em indivíduos 
com menos de 35 anos, sem histórico de pro-
blemas cardiovasculares, é pouco comum que 
a dor torácica tenha relação com fatores cardí-
acos. É sempre importante considerar os fato-
res emocionais potencialmente envolvidos, tais 
como estresse familiar, sobrecarga de trabalho, 
mudanças inesperadas – como a morte de um 
parente ou de um amigo próximo, uma gravidez 
não planejada, a perda do emprego –, principal-
mente em usuários que não apresentam altera-
ções objetivas. Contudo, deve-se sempre excluir 
causas cardíacas em virtude das evidências es-
tatísticas disponíveis.

Os traumas são, sem dúvida, uma das causas 
mais frequentes de dor torácica, que, em alguns 
casos, é manifestada somente tempos depois 
do episódio traumático. No entanto, as causas 
potencialmente graves de dor torácica são a 
Dissecção Aguda da Aorta (DAA) – rompimen-
to arterial que tem no choque hipovolêmico sua 
principal característica – e o Tromboembolismo 
pulmonar – que tem a predominância de sinto-
mas respiratórios, como dor ventilatório-depen-
dente e pneumotórax hipertensivo. Vale lembrar 

que o eletrocardiograma se impõe para a reali-
zação do diagnóstico diferencial.

A angina estável se caracteriza por episódio de 
dor ou desconforto passageiro, iniciada por fa-
tor desencadeante, esforço físico ou estresse 
emocional e que regride na maioria das vezes 
espontaneamente. A história clínica e o exame 
físico são fundamentais para o estabelecimento 
de diagnóstico diferencial.

Para proceder à avaliação diagnóstica, verifique 
se o usuário está com dor no tórax no momen-
to. Caso esteja sem dor, verifique quando foi o 
último episódio, particularmente, se ele teve dor 
nas últimas 12 horas.

Em seguida, investigue e avalie a presença de 
qualquer um dos seguintes sintomas, que po-
dem indicar uma Síndrome Arterial Coronariana 
(SAC): 

Link

Você pode consultar as classificações da Socie-
dade Canadense de Cardiologia para angina no 
endereço: <http://www.saudedireta.com.br/
docsupload/1335050505protocolos_unidade_e
mergencia_parte_030.pdf>. 

http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1335050505protocolos_unidade_emergencia_parte_030.pdf
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• dor no peito ou em outras áreas – como, por 
exemplo, nos braços, nas costas ou na man-
díbula – com duração de mais de 15 minutos; 

•  dor no peito associada a náuseas e vômitos, 
falta de ar ou sudorese ou uma combinação 
desses sintomas; 

• dor torácica associada a instabilidade he-
modinâmica; 

•  dor torácica de início recente; ou 

•  abrupta deterioração da angina estável, 
com dor torácica recorrente, que começa 
com pouco ou nenhum esforço, em episódios 
que duram mais de 15 minutos.

Se houver suspeita de que a dor torácica pode 
ser de origem cardíaca, considere os seguintes 
pontos:

•  história da dor torácica;

•  história de doença cardíaca isquêmica e 
qualquer tratamento prévio ao qual a pessoa 
tenha sido submetida;

•  investigações anteriores realizadas para dor 
no tórax; e

•  presença de fatores de risco cardiovascular.

Preste atenção às seguintes recomendações:

•  Não utilize a resposta da pessoa à nitrogli-
cerina (NTG) para fazer o diagnóstico, pois é 
pouco sensível.

•  Não avalie os sintomas de uma Síndrome 
Arterial Coronariana de forma diferente em 
homens e mulheres ou em grupos étnicos, 
pois os sintomas não apresentam diferenças 
significativas. 

•  Embora seja uma característica predomi-
nante, nem todas as pessoas com uma SAC 
se apresentarão com dor torácica central.

Se houver suspeita de Síndrome Arterial Coro-
nariana (SAC) recente em uma pessoa cujo úl-
timo episódio de dor torácica foi há mais de 72 
horas e ela não apresentar complicações (como 
edema pulmonar, por exemplo):

•  faça uma avaliação clínica detalhada; 

•  confirme com um ECG de 12 derivações em 
repouso e verifique o nível de troponina; e

•  considere o tempo decorrido desde a sus-
peita da SAC até a interpretação do nível da 
troponina.

6. ABORDAGEM INICIAL

A abordagem inicial está relacionada com o 
papel da Atenção Básica no que diz respeito à 
conduta a ser adotada no cuidado de eventos 
agudos, que, neste caso, apresentam a dor torá-
cica como sintoma. 

Portanto, a seguir, você entenderá melhor o que 
é a Rede de Atenção às Urgências e Emergências 
(RUE) e qual é a sua relação com a Atenção Bási-
ca. Além disso, abordaremos a questão do aten-
dimento aos casos de dor torácica na Unidade 
de Saúde, sobretudo àqueles que se configuram 
como situação de emergência, o que inclui o re-
conhecimento dos sinais de alerta de um ataque 
cardíaco e quais os procedimentos a serem reali-
zados em um caso como este. Acompanhe!

6.1 Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências (RUE)
Neste momento, é importante mencionarmos 
que a Política de Saúde Nacional proposta para 
a Rede de Atenção às Urgências e Emergências 
(RUE) tem a finalidade de articular e integrar to-
dos os equipamentos de saúde com o objetivo 
de ampliar e qualificar o acesso humanizado e 
integral aos usuários em situação de urgência 
ou emergência nos serviços de saúde, de for-
ma ágil e oportuna. Para tanto, estão planejadas 
propostas de intervenção nos diferentes com-
ponentes e interfaces da RUE.

Um exemplo disso é que na Atenção Básica es-
tão previstas salas de observação e salas de es-
tabilização para preencher vazios assistenciais:

•  A sala de observação é um ambiente da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) destinado ao 
atendimento de usuários em regime ambula-
torial que apresentem necessidade de obser-
vação em casos de urgência ou emergência 
durante o período de funcionamento da uni-
dade. A sala de observação está articulada 
e conectada aos demais serviços da rede de 
atenção às urgências, para que, posteriormen-
te, seja feito o transporte e o encaminhamen-
to do usuário.

•  A sala de estabilização é o local destinado 
à estabilização de usuários em estado crítico 
ou grave, com funcionamento 24 horas. Esse 
espaço é vinculado a uma Unidade de Saúde e 
está articulado e conectado aos outros níveis 
de atenção para que, posteriormente, seja fei-
to o devido encaminhamento.

Assim, o atendimento da dor torácica, de acor-
do com a proposta da RUE, deve ser direciona-
do para: investigação clínica geral, atendimento 
inicial e, se necessário, encaminhamento para o 
hospital.
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6.2 Atendimento na Unidade Básica 
de Saúde
Há uma perspectiva muito menor de busca 
por atenção a indivíduos infartados nas Unida-
des de Saúde, pois os mecanismos de contato 
com serviços mais resolutivos estão bem mais 
conhecidos. Os mecanismos de busca domici-
liar de usuários identificados como de risco são 
muito conhecidos pela sociedade em geral e a 
facilidade de acesso é cada vez maior, principal-
mente após a criação da RUE, e um dos exem-
plos é o acesso ao SAMU.

No entanto, uma situação de infarto pode vir a 
acontecer, e o profissional de saúde deverá es-
tar apto para uma intervenção rápida e que ve-
nha a salvar a vida do usuário. Não é raro que 
pessoas sofram infartos enquanto esperam por 
outro tipo de atendimento dentro da Unidade 
de Saúde. Por isso, a seguir, faremos algumas 
especificações a respeito do atendimento na 
Atenção Básica à Saúde.

Para Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e seu 
diagnóstico diferencial, considere sempre três 
critérios básicos: dor torácica, alterações no 
eletrocardiograma (ECG) e alterações bioquí-

micas em marcadores de necrose.

Nas Unidades de Saúde, o critério clínico é o que 
prevalece. A dor torácica anginosa persistente 
ao repouso, que pode ser desencadeada por 
exercício físico ou estresse, com duração maior 
ou igual a 20 minutos, irradiada para membros 
superiores e pescoço, com sintomas associados 
– como dispneia, náusea e vômitos –, ocorre em
cerca de 75 a 85% dos casos. Na maioria das
vezes, responde parcialmente aos nitratos.

Quando houver disponibilidade, deve-se realizar 
um eletrocardiograma. No ECG, quando ocor-
rem alterações, as mais comuns são elevação do 
segmento ST em duas ou mais derivações con-
tíguas e bloqueio de ramo esquerdo. Os exames 
capazes de indicar alterações enzimáticas são 
conclusivos, mas, geralmente, as Unidades de 
Saúde não dispõem de meios para fazê-los, e, 
portanto, o critério clínico acaba sendo o que 
define o encaminhamento do usuário para outro 
nível de Atenção. 

Cabe salientar que o tempo entre receber o 
usuário e resolver a situação é fundamental 
para a sua sobrevivência. É necessário fazer 
eletrocardiograma até 10 minutos após o 
infarto e, se for necessário, a insuflação do 
balão de angioplastia em até 90 minutos.

6.2.1 Sinais de alerta

Uma parada cardíaca pode ocorrer como a pri-
meira advertência de um ataque cardíaco para 
alguns indivíduos, mas a grande maioria das 
pessoas experiencia alguns sinais de alerta que 
podem ser distintos em cada caso.

Quanto aos sinais de alerta, é importante que 
você saiba que: 

• Ataques cardíacos podem ocorrer em pes-
soas que não apresentam dor torácica como
um de seus sintomas.

• Pessoas que vivenciam um ataque do co-
ração podem considerar seus sintomas como
apenas uma indigestão.

Os sinais de alerta de um ataque cardíaco, nor-
malmente, duram pelo menos 10 minutos. Se os 
sinais de alerta são severos, ou se ficam piores 
rapidamente, não espere, aja imediatamente.

Lembre-se de que a pessoa pode experienciar 
mais do que um dos seguintes sintomas:

• Desconforto ou dor no centro do tórax que
pode iniciar subitamente ou lentamente por
vários minutos, normalmente aumentando.
Pode ser descrita como um aperto, como
sendo pesada, generalizada ou como se es-
tivesse esmagando. A dor pode ser severa,
moderada ou suave.

• Dor que pode se irradiar para pescoço, gargan-
ta, mandíbula, ombros, região dorsal ou ainda
para ambos os braços e para os punhos e mãos.

• Dificuldade respiratória, náusea ou vômito, suor,
tontura ou sensação de estar com a “cabeça leve”.

Após realizar a triagem, se houver suspeita de 
que a dor torácica seja de origem cardíaca, de 
acordo com as classificações de risco, direcio-
ne o usuário para atendimento imediato ou 
não, sendo que ele poderá ficar na Unidade de 
Saúde, em observação, ou ser imediatamente 
encaminhado para uma unidade especializada.

Link

Uma grande parcela das dores torácicas que 
chegam à Unidade de Saúde necessitam de 
atenção imediata e eficaz. No Portal da Saú-de 
do SUS, você encontra o documento Linha do 
cuidado do infarto agudo do miocárdio na Rede 
de Atenção às Urgências, que trata do 
protocolo de atenção para esse caso especí-
fico. Lembre-se que a diferença entre um de-
senlace bom ou ruim pode estar no tempo da 
atenção. O documento em questão está dispo-
nível no endereço: <http://www.saude.pr.gov.br/
arquivos/File/HOSPSUS/protocolo_sindrome_
coronariaMS2011.pdf>.

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/HOSPSUS/protocolo_sindrome_coronariaMS2011.pdf
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6.2.2 Atendimento imediato a casos de IAM nas Unidades Básicas de Saúde

Ressaltando-se que a presença de equipamentos essenciais ao atendimento é condição indispen-
sável, e considerando-se a extrema diversidade da atenção em saúde no Brasil, você verá, a seguir, 
um roteiro da atenção fundamental para os casos de IAM.

Oxigenioterapia
O oxigênio deve ser ministrado com máscara ou cânula nasal, na quantidade de 2 a 4l/min em 
todos os usuários com menos de 90% de saturação, e deve ser mantido de forma constante, pois 
limita, em boa parte dos casos, a lesão isquêmica.

Ácido Acetilsalicílico
O ácido acetilsalicílico age na inibição de agregadores plaquetários, contribui para que não ocorra 
reoclusão das artérias e auxilia para que não haja recorrência de isquemia. A dose é de 200mg, 
seguido de 100mg ao dia, sem definição de tempo. Em casos de contra indicação absoluta – como 
úlcera gástrica sangrante –, deve ser utilizada outra droga anticoagulante, como a ticlopidina.

Drogas vasodilatadoras
Drogas dilatadoras das artérias coronárias e dos leitos vasculares periféricos devem ser usadas com 
cuidado, pois podem causar hipotensão importante e limitar a administração de betabloqueadores 
que são mais benéficos. Elas diminuem a dor, mas não substituem a analgesia por narcóticos.

Segundo o Protocolo de Atendimento Inicial no IAM com Supradesnível de ST:

drOgas vasOdilatadOras

Indicações

Usuários com desconforto torácico isquêmico persistente devem receber dinitra-
to de isossorbida 5 mg ou nitroglicerina IV 0,4mg SL, a cada 5 minutos, até um 
total de 3 doses. Em seguida, deve-se avaliar a necessidade de manutenção de 

nitroglicerina IV, que está indicada para aliviar o desconforto torácico isquêmico 
persistente, controlar Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) ou manejar o trata-

mento de congestão pulmonar.

Precauções

Não devem ser administradas em indivíduos com: PAS1< 90mmHg ou decrésci-
mo de PAS ≥ 30mmHg em relação PAS de base; bradicardia severa (< 50 bpm); 
taquicardia (>100bpm); ou Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) de VD suspeito. 

Não devem ser administrados em indivíduos que receberam inibidor de fosfodies-
terase para disfunção erétil nas últimas 24 horas (48 horas para tadalafila).

Dose e administração

- Dinitrato de isossorbida2 5mg SL; repetir 3 vezes em intervalos de 5 a 10 minu-
tos.

- Nitroglicerina spray, 2 doses medidas SL ou na língua.
- Nitroglicerina IV 25-50mg, administrado em bomba infusora.

- Mononitrato de isossorbida 10mg, diluídos na infusão contínua de 2,5mg/kg/dia; 
diluir 3 ampolas em 100ml SG 5% e administrar em bomba infusora a 33ml/h a 

cada 8 horas. Manter o uso por mais de 48 horas em infartos extensos.

Complicações

Hipotensão sistêmica inesperada, muitas vezes refratária a vasopressores. Em 
caso de hipotensão, tratar rapidamente com atropina 0,5-15mg IV (ampolas de 

1ml com 0,5mg) e posição de Trendelemburg.

Quadro 4 – Drogas vasodilatadoras.
Fonte: Elaborado com base em Departamento de Clínica Médica (2006).

1 Pressão arterial sistólica.

2 Deve-se evitar as prepa-
rações de liberação lenta 
nas primeiras horas pós-
-infarto agudo do miocár-
dio devido à labilidade he-
modinâmica dos usuários.
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Morfina 
Por seu efeito no Sistema Nervoso Central, a 
morfina reduz a ansiedade por inibir efeitos 
simpáticos e é também venodilatadora, o que 
diminui a resistência vascular e contribui para a 
redução tanto da pré como da pós-carga car-
díaca. Além de ser indicada para usuários com 
infarto agudo do miocárdio (IAM) é, também, 
indicada para edema agudo de pulmão. Não 
deve ser usada em indivíduos com depressão 
respiratória ou com hipotensão.

mOrfina

Dose e administração

 1 ampola de morfina (1amp = 10mg = 1mL de di-
morf) diluída em 9mL de diluente. Aplicar 2-4mL IV 
a intervalos de 5-15 minutos até o alívio da dor ou o 
aparecimento de sinais de toxicidade. É a analgesia 
de escolha para manejar a dor associada ao infarto 
agudo do miocárdio com supradesnível do segmen-

to ST (IAMCS).

Complicações

A intoxicação por morfina (hipotensão, depressão 
respiratória, vômitos severos) pode ser revertida 

com posição de Trendelemburg, atropina 0,5 - 15mg 
IV de 15 em 15 minutos e metoclopramida 1 a 2 am-

polas IV (= 2mL = 10mg). 
Também é possível utilizar naloxone (antagonista da 

morfina) 0,4 - 2mg IV a cada 2 minutos.

Observações

Outra opção analgésica é a meperidina, que deve 
ser utilizada quando não há morfina disponível. Di-
luir 1 ampola (= 2mL = 100mg) em 8mL de diluente 
e aplicar 2mL IV em intervalos de 5 a 15 minutos até 

o alívio da dor ou evidente toxicidade.

Quadro 5 – Morfina.
Fonte: Elaborado com base em Departamento de Clínica Médica 
(2006).

Betabloqueadores
Comprovadamente, os betabloqueadores redu-
zem a reincidência de infarto após o uso de fi-
brinolíticos; bloqueiam o estímulo simpático so-
bre a FC (frequência cardíaca) e a contratilidade 
miocárdica, diminuindo o volume corrente de 
oxigênio (VO2); reduzem a incidência de com-
plicações mecânicas associadas em indivíduos 
que não recebem terapia fibrinolítica; reduzem 
a pós-carga ventricular, bem como a extensão 
da lesão, a isquemia pós-infarto e a incidência 
de taquiarritmias ventriculares.

betablOqueadOres

Indicações

Indicados nas primeiras 12 horas de sintomas, para 
todos os indivíduos sem contraindicações, nos 

casos de dor torácica persistente ou recorrente, 
taquiarritmias (fibrilação atrial com resposta ven-
tricular rápida) e infarto agudo do miocárdio com 

supradesnível do segmento ST (IAMCS).
A terapia oral com betabloqueador deve ser admi-
nistrada prontamente em usuários sem contraindi-
cações, a despeito de terapia fibrinolítica ou angio-
plastia coronária transluminal percutânea (ACTP).

Contraindicações

Frequência Cardíaca<60bpm
Pressão Sistólica <100mm/Hg
Intervalo PR >0,24 segundos

Bloqueio atrioventricular de 2º e 3º graus
História de asma ou doença pulmonar obstrutiva 

grave
Doença vascular periférica grave

Doença ventricular grave

Quadro 6 – Betabloqueadores.
Fonte: Elaborado com base em Departamento de Clínica Médica 
(2006).

Depois de seguir este roteiro, os próximos pas-
sos serão as terapias de reperfusão e o uso de 
fibrinolíticos, que devem ser utilizados até um 
máximo de 12 horas após o infarto. Porém, deste 
ponto em diante, a terapia deverá ser hospitalar.
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7. INDICAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO

Após o atendimento inicial na Unidade de Saú-
de, talvez seja necessário encaminhar o usuário 
para outro nível de atenção a fim de que ele re-
ceba o tratamento adequado para o seu caso.

Além disso, após a realização de um atendimen-
to de emergência no hospital ou de uma inter-
nação, por exemplo, é interessante que os usuá-
rios sejam monitorados pela equipe da Atenção 
Básica, para que, dentre outros aspectos, sejam 
orientados acerca da importância da continui-
dade do tratamento e da mudança de hábitos 
que ajudem a controlar os fatores de risco.

Portanto, a seguir, você verá algumas indica-
ções relacionadas ao encaminhamento de usuá-
rios que apresentam dor torácica como sintoma 
de causas que podem estar relacionadas com 
problemas cardíacos e também algumas indica-
ções de monitoramento de indivíduos vulnerá-
veis a essas patologias.

7.1 Indicações de encaminhamento
Lembrando as diferentes maneiras de apresen-
tação e seus diferentes significados, a dor torá-
cica, em qualquer nível de atenção, mas princi-
palmente na Atenção Básica, deve ser rápida e 
eficientemente avaliada. Para tanto, é necessá-
ria a aplicação de protocolos clínicos que indi-
quem a necessidade e a hierarquização da aten-
ção, chamados, genericamente, de protocolos 
de triagem.

Uma triagem requer a tomada de decisão orien-
tada por cinco passos:

1. identificação do problema, coleta e análise 
das informações relacionadas à solução;

2. avaliação de todas as alternativas e seleção 
de uma delas para implementação;

3.  implementação da alternativa selecionada;

4.  monitorização da implementação; e

5.  avaliação dos resultados.

A primeira parte do método de triagem re-
quer que o profissional selecione uma condição 
apropriada de uma lista apresentada, que, neste 
conteúdo, é a dor torácica. Ao selecionar essa 
condição adequada, o profissional é levado para 
um fluxograma de apresentações que identifica 
os discriminadores e permite a determinação da 
prioridade clínica e do tempo de atendimento. 
Neste caso, devem ser utilizados discriminado-
res gerais que incluem Risco de vida e Dor. Os 
discriminadores específicos incluem a natureza 
e a gravidade da dor (cardíaca ou pleural) e as 
alterações de pulso.

Qualquer que seja a estratégia de classificação 
de risco adotada, ela deve ser pautada por uma 
grande sensibilidade. Em outras palavras, não 

importa que algumas dores torácicas não sejam 
verdadeiras, mas nenhuma dor verdadeira deve-
rá passar despercebida.

Assim, de acordo com o Protocolo da Síndro-
me Coronariana Aguda (BRASIL, 2011a) alguns 
critérios clínicos são estabelecidos para que se 
evite, após o atendimento inicial, um lapso de 
tempo maior que 10 minutos para a realização 
do Eletrocardiograma:

•  dor ou desconforto torácico significativo, 
de início recente, durando mais de 15 minutos;

•  localização em qualquer local do tórax, in-
cluindo pescoço, braços, dorso e abdômen 
superior.

Além desses, existem outros fatores que são indi-
cativos de maior gravidade e que, portanto, apre-
sentam necessidade maior de rapidez no atendi-
mento. São eles:

• sintomas como sudorese abundante, náuse-
as, vômitos ou perda de consciência transitória;

•  mais de 30 anos de idade, em ambos os 
sexos;

•  antecedentes de episódios semelhantes; e

•  irradiação para membros superiores.

Para que se realize uma avaliação mais apro-
fundada, não apenas sensível como mais espe-
cífica, é necessário que haja a combinação de 
alguns critérios clínicos, que são:

•  Dispneia aguda: dificuldade respiratória 
que se desenvolve subitamente ou uma re-
pentina exacerbação da dispneia crônica.

•  Dor pleurítica: dor aguda no peito que pio-
ra quando se respira, tosse ou espirra.

•  Dor pré-cordial: classicamente, uma dor 
“constritiva” ou “pesada” no centro do peito, 
podendo irradiar para o braço esquerdo ou 
para o pescoço e para a mandíbula. Poderá 
estar associada a suores e náusea.

•  Pulso anormal: bradicardia (<60bpm), ta-
quicardia (>120bpm) ou ritmo irregular.

•  Vômitos persistentes: vômitos constantes.

Desta forma, o fluxograma de triagem para a 
dor torácica deve ser:
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- Há comprometimento da via aérea?
- Respiração ineficaz?
- Choque?

- Dor severa? (significativa e insuportável, dilacerante)
- Dispneia aguda?
- Dor pré-cordial?
- Pulso anormal? (arrítmico, V60bpm ou > 120bpm)

- Dor moderada? (significativa, mas suportável)
- Dor pleurítica? (dor quando respira e tosse)
- Vômitos persistentes?

- Vômitos?
- Problema recente?

SIM

SIM

SIM
EMERGÊNCIA

URGÊNCIA

PRONTO
ATENDIMENTO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

AMBULATORIAL

NORMAL

Figura 1 – Fluxograma de triagem para dor torácica.

Como você pode ver na figura:

•  emergência indica que o atendimento deve 
ser imediato (tempo-alvo 0);

• urgência indica que o atendimento deve ser 
muito urgente (tempo-alvo 10 minutos);

•  pronto atendimento indica que o atendi-
mento deve ser urgente (tempo-alvo 60 mi-
nutos);

•  normal indica que o atendimento deve ser 
pouco urgente (tempo-alvo 120 minutos); e

•  ambulatorial indica que o atendimento não 
é urgente (tempo-alvo 240 minutos).

Com base nessas informações, se o usuário 
apresentar dor torácica que se suspeita ser de-
corrente de uma Síndrome Arterial Coronaria-
na, ele deverá ser encaminhado para o hospital 
como caso de emergência. 

Da mesma forma, caso a pessoa esteja sem dor 
no momento, mas tenha sentido dores no pei-
to nas últimas 12 horas e apresente resultado 
anormal para eletrocardiograma (ECG) de 12 
derivações em repouso – ou se não houver equi-
pamento disponível para a realização do exame 

–, encaminhe-a para o hospital como uma emer-
gência.

Outro exemplo de caso que deve ser encami-
nhado ao hospital como uma emergência é 
quando o usuário apresenta história de uma 
SAC recente – tenha ela sido confirmada ou 
tenha sido apenas uma suspeita – e, posterior-
mente, desenvolve outra dor torácica.

Caso a suspeita seja de SAC, mas não haja ra-
zões para um encaminhamento de emergência, 
direcione o usuário para uma avaliação médica, 
no mesmo dia, em caráter de urgência se:

a)  no momento está sem dor, mas teve dor 
no peito nas últimas 12 horas e apresenta re-
sultado normal para ECG de 12 derivações em 
repouso; 

b)  o último episódio de dor foi entre 12 e 72 
horas atrás.

Se a dor já tiver sido resolvida e não houver si-
nais de complicações – como, por exemplo, um 
edema pulmonar –, mas, ainda assim, houver 
suspeita de uma SAC, encaminhe o usuário para 
avaliação no hospital.
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Atenção: faça uso da avaliação diagnóstica 
para decidir se o encaminhamento deve ser 
feito com referência a uma emergência ou a 
uma urgência com necessidade de atendi-

mento no mesmo dia.

Caso haja suspeita de uma SAC recente, sendo 
que o último episódio de dor torácica ocorreu 
há mais de 72 horas e não há complicações – 
como edema pulmonar –, use o julgamento clí-
nico para decidir se será necessário fazer o en-
caminhamento do usuário e o quão urgente ele 
deverá ser.

Lembre-se de que, quando houver suspeita de 
uma SAC, deve-se iniciar imediatamente o trata-
mento de acordo com o protocolo clínico apro-
priado para a circunstância e, além disso, deve-
-se providenciar um eletrocardiograma (ECG) 
de 12 derivações em repouso. Porém, atenção! 
É importante que o ECG seja feito o mais rápido 
possível, mas não deve ocorrer atraso na trans-

ferência do usuário para o hospital.

Para os casos em que a suspeita não for de uma 
Síndrome Arterial Coronariana (SAC), outras 
causas de dor torácica deverão ser considera-
das, como pneumomediastino, por exemplo, 
que também oferece risco à vida.

7.2 Indicações de monitoramento
Após um episódio de dor torácica, o usuário 
pode ser encaminhado de uma Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) ou de um atendimento 
hospitalar – onde recebeu avaliação diagnósti-
ca, passou pelos procedimentos necessários e, 
em alguns casos, recebeu alta após internação 
– à uma Unidade de Saúde para que seja feito o 
acompanhamento de sua condição e o controle 
dos processos envolvidos na doença de base, 
em caráter ambulatorial. Nesse sentido, vale 
considerar que nem todos os usuários estarão 
devidamente esclarecidos e sensibilizados acer-
ca da importância de proceder ao seguimento 
do tratamento na Atenção Básica, o que pode 
levá-los a buscar novamente, de forma equivo-
cada, os serviços de maior complexidade.

As equipes de saúde devem, então, considerar 
os registros de hospitalização por outras cau-
sas – ficha D e a consolidação do relatório SSA2 
do SIAB (Sistema de Informação da Atenção 
Básica) –, realizar a busca ativa de indivíduos 
que estiveram internados e investigar a causa 
da internação. Se a mesma for relacionada com 
patologias que envolvam dor torácica, a equi-
pe deverá realizar acompanhamento domiciliar 
e ambulatorial de modo mais incisivo, conside-
rando a etiologia da dor, as condutas farmaco-
lógicas e comportamentais, bem como o estilo 
de vida do usuário, da família e da comunidade.

Indivíduos com indicação de uso de fármacos 
para doenças cardiovasculares, ou em processo 
de reabilitação após diagnóstico e internação, 
devem ser monitorados pela equipe multipro-
fissional intensivamente, sobretudo no período 
inicial da recuperação, ou até mesmo durante o 
período de internalização e aceitação do diag-
nóstico. Fatores individuais – como sexo, idade, 
peso, capacidade para o autocuidado e rede 
de apoio – devem ser sempre considerados no 
planejamento das ações de cuidado e de reabi-
litação. É fundamental que os profissionais de 
saúde e o usuário, a família e os cuidadores es-
tabeleçam uma relação de confiança e parceria 
no desenvolvimento dos cuidados pós-agudiza-
ção. Dessa forma, domicílio e Unidade de Saúde 
se consolidam como cenários de cuidado, assim 
como os centros de referência e o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) quando esti-
verem disponíveis ou forem indicados.

Na própria Unidade de Saúde, bem como em 
caráter domiciliar, durante as visitas da Equipe 
Saúde da Família (ESF), devem ser verificados, 
esclarecidos e estimulados a adesão ao trata-
mento farmacológico e a adoção dos hábitos de 
vida recomendados, como:

•  Manter o controle do Diabetes mellitus e da 
Hipertensão Arterial por meio da verificação 
periódica dos níveis glicêmicos e pressóricos, 
bem como adequar-se ao tratamento medi-
camentoso e comportamental conforme ne-
cessidades identificadas pelo próprio usuário 
e pela equipe.

•  Seguir rigorosamente o tratamen-
to farmacológico, respeitando a posolo-
gia e o intervalo entre as doses, ainda que 
não haja sintomatologia. É comum que 
haja evasão e falhas no tratamento as- 
sociado a doenças crônicas, pois o indivíduo 
sente-se bem e abandona ou altera o regime 
terapêutico. É importante que a equipe sem-
pre reforce a necessidade da correta adminis-
tração das medicações de uso contínuo.

•  Restringir a ingestão de álcool e alimentos 
ou bebidas estimulantes.

•  Cessar os hábitos tabagistas, quando for o 
caso, pois o tabaco compromete a integrida-
de endotelial, e é especialmente nociva aos 
usuários com doenças cardiovasculares.

•  Controlar a alimentação mediante a inges-
tão de pequenas quantidades, e em maior 
periodicidade, de alimentos ricos em fibras, 
frutas, verduras, carnes magras. Concomitan-
temente, evitar a ingestão de frituras, alimen-
tos e carnes gordurosos, carboidratos e sódio 
em excesso.

•  Identificar e evitar fatores estressores que 
podem desencadear crises, uma vez que há 
uma relação intrínseca entre aspectos emocio-
nais e alterações nos padrões hemodinâmicos 
que podem precipitar episódios anginosos.
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Para os casos de usuários que necessitam de ci-
rurgia de revascularização do miocárdio, a ESF 
deve propor cuidados de rotina pós-operatória, 
que englobem desde os cuidados com a ferida 
operatória até a introdução e o aumento gradu-
al das atividades da vida diária, físicas e sexuais, 
com maior acompanhamento nos primeiros 15 
dias após a alta.

Nos casos em que o episódio de dor torácica 
tenha excluído razões cardiovasculares, é im-
portante verificar se as alterações sugerem 
processos patológicos de outras naturezas. No 
caso de dores relacionadas ao sistema musculo-
esquelético é possível que a ESF aponte para a 

prática orientada, e se possível supervisionada, 
de atividades físicas e de atividades relaciona-
das à vida diária, de forma a priorizar medidas 
preventivas e não farmacológicas. Neste caso, a 
parceria com profissionais do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) pode ser útil através 
do emprego de orientações de educação física 
e de fisioterapia. Da mesma forma, dores oca-
sionadas por problemas gastrintestinais devem 
receber a atenção e o tratamento adequados, 
assim como aquelas de origem pulmonar. Nos 
casos de herpes-zoster, o profissional poderá, 
por exemplo, instituir terapia medicamentosa 
antiviral.

8. CUIDADOS PÓS-EVENTO AGUDO NO DOMICÍLIO E NA COMUNIDADE

Os cuidados pós-Eventos Agudos englobam 
uma série de ações individuais e coletivas que 
visam a prevenção da ocorrência de agravos 
semelhantes, utilizando, para tal, atividades 
educativas, de acompanhamento e de planeja-
mento, sendo a Atenção Básica em Saúde o am-
biente privilegiado para o desenvolvimento de 
tais ações. Desse modo, além do conhecimen-
to técnico específico necessário para o atendi-
mento inicial destas ocorrências na Unidade de 
Saúde, é indispensável que a equipe da Atenção 
Básica esteja capacitada para o reconhecimen-
to da complexidade envolvida na assistência a 
esses usuários, tanto no momento do Evento 
Agudo quanto após a sua ocorrência, quando o 
usuário já estiver em casa, recebendo os cuida-
dos de sua família e da Unidade de Saúde local.

A dor torácica é um evento agudo com diferen-
tes etiologias, cercado por mitos, e que merece 
especial atenção da equipe de saúde. É funda-
mental que se tenha isso em mente não apenas 
no momento exato da ocorrência do evento, 
mas, também, durante o planejamento de ações 
posteriores a ele, que visem a prevenção de reci-
divas, o acompanhamento dos indivíduos e dos 
grupos de risco, a educação para o autocuida-
do e a desmistificação da sintomatologia como 
causa estritamente cardiovascular, de forma a 
prevenir o pânico. No entanto, vale salientar que 
as doenças isquêmicas do coração são respon-
sáveis pelas complicações de maior gravidade.

Considerando que nem todos os episódios de 
dor torácica envolvem acometimento do siste-
ma cardiovascular – pois podem estar relaciona-
das a causas gastrointestinais, pulmonares, mus-
culoesqueléticas, ou infecciosas, como o herpes 
zoster –, a equipe deve empenhar esforços em 
informar a população a respeito de como reco-
nhecer os quadros que sugerem busca urgente 
por auxílio profissional. Afinal, a informação so-
bre a sintomatologia da dor torácica relaciona-
da a complicações cardiovasculares termina por 

instrumentalizar a população acerca da conduta 
indicada frente a situações de risco, sobretudo 
quanto houver necessidade de acionar o SAMU, 
via 192, em tempo hábil, e informar à equipe de 
urgência as características do evento observa-
do, tais como: localização, irradiação, duração, 
fatores precipitantes e fatores que melhoram ou 
pioram a dor.

Sendo assim, é importante que a equipe de saú-
de disponibilize, de maneira clara e em lingua-
gem acessível, informações acerca dos sintomas 
da dor cardíaca angino-
sa3 e da dor cardíaca 
isquêmica4 ou infarto. 
Dessa forma, devem-
-se instituir propostas 
educativas em salas de 
espera, entre grupos 
de idosos, de hiperten-
sos e de diabéticos ou, 
até mesmo, no domicí-
lio daqueles indivíduos 
que apresentam risco 
cardiovascular poten-
cialmente aumentado 
ou que já apresentaram 
episódios isquêmicos.

Para cumprir com essa finalidade, as equipes de 
saúde podem se utilizar de recursos audiovisu-
ais (como filmes), de materiais impressos, de pa-
lestras e podem, até mesmo, criar instrumentos 
direcionados à realidade local. É muito impor-
tante estender tais ações a pessoas e ambientes 
que permitam a multiplicação dessas informa-
ções, como escolas, igrejas e demais espaços de 
convivência dentro da comunidade.

3 Na maioria das vezes, a 
dor cardíaca anginosa é 
central, retroesternal e di-
fusa, constritiva. Dor late-
ralizada, que pode ser bem 
localizada, na maioria das 
vezes não é isquêmica.

4 A dor cardíaca isquêmi-
ca (ou infarto) costuma ser 
difusa e em aperto, irra-
diada para os braços, com 
início por exercício físico, 
por forte estresse ou por 
abuso alimentar, acom-
panhada de sudorese, de 
náuseas e vômitos e de di-
ficuldade respiratória.
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Para cumprir com essa finalidade, as equipes 
de saúde podem se utilizar de recursos audio-
visuais (como filmes), de materiais impressos, 
de palestras e podem, até mesmo, criar instru-
mentos direcionados à realidade local. É muito 
importante estender tais ações a pessoas e am-
bientes que permitam a multiplicação dessas 
informações, como escolas, igrejas e demais 
espaços de convivência dentro da comunidade.

Em síntese, cabe à Atenção Básica, de maneira 
autônoma ou em parceria com a comunidade, 
propor medidas que estimulem a alimentação 
e os hábitos saudáveis. Neste contexto, são vá-
lidas medidas educativas que alertem para a 
presença de fatores de risco cardiovascular, e 
trabalhá-los em prol da prevenção dos even-
tos agudos. Além disso, é papel das equipes de 
saúde da Atenção Básica propor espaços de 
discussão coletiva na comunidade, que fomen-
tem a cidadania por meio da proposição de 
estratégias e ações conjuntas direcionadas ao 
aumento da qualidade de vida da população, 
da promoção da saúde e da atenção integral.

9. RESUMO DA UNIDADE

Caro aluno,

Nesta unidade você aprendeu sobre uma das intercorrências mais graves e que mais dependem do 
bom atendimento para que não tenham o óbito como consequência. A dor torácica pode não se 
configurar como o dia a dia das Unidades de Atenção Básica, mas sua ocorrência obriga os profis-
sionais de saúde a prestarem atendimento com presteza e eficiência.

Sendo assim, você aprendeu as bases do manuseio laboratorial e medicamentoso e as formas de 
diagnosticar diferencialmente a dor torácica. Além disso, você conheceu a Política Nacional sobre 
Urgências e Emergências e o papel da Atenção Básica na Rede de Urgências e Emergências, bem 
como compreendeu a necessidade de melhorar as condições estruturais em prol de uma maior 
eficiência.

Por fim, você teve a oportunidade, também, de aprender sobre as principais maneiras de triar e 
encaminhar pacientes, e a importância da classificação correta para que a rapidez do atendimento 
seja responsável por um desfecho favorável. 

Aproveite e tenha uma boa avaliação! 

Grace Dal Sasso

Lúcio José Botelho 
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