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Resumo

Há um elevado número de pacientes portadores de doenças cardiovasculares (DCVs )na
Unidade de Atenção Básica Estação. Com o obejtivo de oferecer atendimento mais
específico, a equipe de saúde irá propor ações de intervenção no qual os pacientes que
aceitarem participar, irão receber acompanhamento especializado, tratamento
medicamentoso, acompanhamento físico e nutricional.Os pacientes serão monitorados
mensalmente, e, após 1 ano decorrido do início do projeto, estes serão triados novamente no
qual se verificará alterações no quadro de suas patologias. Espera-se que o tratamento seja
eficaz em diminuir o peso corporal total do indivíduo, bem como a cirfunferência abdominal,
pressão arterial e índices séricos lipêmicos.
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Introdução

Introdução

     O coração humano possui o diâmetro médio do pulso do próprio indivíduo, sendo o
músculo mais resistente do organismo. Tal órgão inicia suas atividades ainda no período
embrionário, normalmente por volta do 21º ao 28º dias após a concepção. A média dos
batimentos cardíacos é de 100.000 vezes ao dia ou cerca de 2,5 bilhões de vezes em uma
vida de 70 anos. A cada batimento, o coração bombeia sangue por todo o corpo. Ele bate
aproximadamente 70 vezes por minuto, embora esta taxa possa dobrar durante períodos de
exercício físico ou emoção extrema (TOBERGTE; CURTIS, 2013). Tal órgão desempenha
papel  essencial  para  o  bom  funcionamento  do  organismo.  Embora  sendo  um  órgão
extremamente resistente, é vulnerável à falhas e surtos relacionados à vários fatores, muitos
dos quais podem ser evitados e tratados. Sendo assim, as doenças cardiovasculares (DCVs)
levaram à óbito 17,5 milhões de pessoas em 2012, representando 31% de todas as mortes
globais,  sendo  a  principal  causa  de  morte  em todo  o  mundo  com exceção  da  África
Subsaariana,  onde a  Síndrome da Imunodeficiência  Humana Adquirida (AIDS)  emergiu
como a causa líder de mortalidade. Entre 1990 e 2020, há uma previsão de aumento do
impacto para doença isquêmica cardíaca em torno de 120% para mulheres e 137% para
homens nos países em desenvolvimento, comparada a uma taxa de aumento variando entre
30% e 60% nos países desenvolvidos. Apesar de 80% dos óbitos por DCVs ocorrerem em
países de baixa e média renda, as taxas de mortalidade para a maioria das regiões estão
abaixo da apresentada por nações de alta renda, que é de 320 por 100 mil habitantes
anualmente. As marcantes exceções são a Europa e a Ásia Central, com uma razão de 690
mortes por DCVs por 100 mil habitantes.(FOROUZANFAR et al., 2016)

     Desta forma, são heterogêneas e variadas as causas que levam ao desenvolvimento de tal
condição, porém fatores gerais como a má alimentação, levando ao desenvolvimento de
obesidade, diabetes e hipertensão, tabagismo e sedentarismo são os principais fatores de
risco para as DCVs (FEIGIN et al., 2016).

      Dados epidemiológicos para a América do Sul sugerem que o maior impacto das DCVs
no mundo é proveniente dos países em desenvolvimento sendo o infarto agudo do miocárdio
é seu principal representante. Fatores de risco como obesidade abdominal, DM, dislipidemia
e HAS são claramente associados com DCV, levando ao infarto agudo do miocárdio e AVE
(KLEIN;  OLIVEIRA,  2012).  Em  relação  a  sobrepeso  e  obesidade,  dados  mundiais  os
destacam em cerca de 5 os cenários das DCVs no mundo moderno apresentando 1,3 bilhão
de indivíduos, principalmente em populações de baixa renda, com taxas variando entre 40%
e 65% no sexo masculino e 28% e 72% em mulheres, dependendo da região avaliada.

       O Brasil também apresenta similarmente os mesmos padrões para taxas de óbitos
relacionados  às  DCVs,  sendo  as  principais  causas  de  morte  na  população  (Mansur  &
Favarato 2012). São responsáveis por pelo menos 20% das mortes em nossa população com
mais de 30 anos de idade. Nas regiões Sul e Sudeste do país, a taxa de mortalidade por DCV
foi ainda maior do que em outras regiões (ISHITANI et al. 2006). Estima-se que para o final
do ano de 2017, 349.938 mortes ocorrerão em decorrência das DCVs (Sociedade Bras. de
Cardiologia, 2017).



    As DCVs podem ser distribuídas de acordo com sua etiologia; assim, acidentes vasculares
cerebrais (AVCs), doenças coronarianas, aneurisma da aorta e dissecação, reumatismos,
doenças cardíacas congênitas, doenças arteriais periféricas, trombose venal profunda (DTV)
e embolias pulmonares, como outras doenças cardiovasculares de etiologias diversas como
tumores  vasculares  do  cérebro,  disfunções  do  coração  (cardiomiopatias),  doenças
relacionadas às válvulas do coração bem como disfunções fisiológicas do próprio órgão.
Outros fatores como inflamações diversas, uso de drogas, traumas, toxinas e álcool também
são causadores de DCVs (CDC Heart Diseases).

     Como as DCVs representam inúmeras doenças com caracteirísticas demasiadamente
distintas,  o  diagnóstico  torna-se  bastante  variado,  mas,  de  forma  geral;  as  seguintes
abordagens ocorrem com frequência: o eletrocardiograma, ecocardiografia transtorácica,
ecocardiograma transesofágico,  raio X de tórax,  cintilografia do miocárdio,  cateterismo
(cineangiocoronariografia), exames de sangue, testes de estresse, teste ergométrico, holter
24 horas, monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA) entre outros. (CDC Heart
Diseases).

       Em relação aos tratamentos, as abordagens convencionais variam de intervenções
cirúrgicas de emergência ou eletivas, bem como administração farmacológica de: diuréticos,
no  qual  aumentam a  produção  de  urina,  removendo  assim  o  excesso  de  líquidos  no
organismo e  consequentemente  o  esforço mecânico  do órgão,  baixando desta  forma a
pressão arterial; inibidores da enzima de conversão da angiotensina também são utilizados,
no  qual  produzem  vasodilatação  periférica,  diminuindo  a  pressão  arterial  (BAKRIS,
2009) bem como agentes bloqueadores beta adrenérgicos que tem por finalidade bloquear
os receptores (beta) da noradrenalina (STAPLETON, 1997) que acabam por diminuir a
frequência cardíaca fazendo com que este trabalhe de forma mais eficiente, e, também a
administração de cardioglicosídeos ou digitálicos, que promovem uma queda no número de
contrações  cardíacas  aumentando  assim  a  força  do  músculo  cardíaco  (ROCHE  LABS
PORTUGAL).

Em relação aos fatores de risco envolvidos nas DCVs, os elementos mais importantes no
processo  de  determinação  destas  e  de  suas  inter-relações  são  de  natureza  complexa.
Admite-se  que  estes  tenham  efeito  sinérgico  quando  ocorrem  concomitantemente
(NEUMANN  et  al.  2007).

  Sendo  assim,  a  conhecida  associação  entre  obesidade  com  o  maior  risco  de
desenvolvimento de doenças como câncer e distúrbios cardiovasculares, torna esta condição
como um dos tópicos recentemente mais estudados em Medicina. A hipótese de que a
obesidade  está  envolvida  com doenças  crônicas,  no  qual  a  teoria  sobre  a  inflamação
persistente no tecido adiposo visceral foi formulada em meados da década de 1990. Foi
assim demonstrado que a obesidade está associada ao aumento do nível do fator de necrose
tumoral  (TNF).  Além disso,  o  acúmulo de macrófagos foi  observado no tecido adiposo
visceral  (TAV)  de  humanos  obesos  e  ratos  comprovando  a  condição  inflamatória.  A
diminuição de energia gasta e a elevação calórica cronicamente alterada levam ao aumento
da massa do TAV devido ao crescimento de adipócitos. (CHISTIAKOV et al. 2017). Sendo
assim, a obesidade está intimamente relacionada à uma condição de inflamação crônica, no
qual  afeta  seriamente  todo  o  sistema  vascular,  levando  então  ao  elevado  risco  de
desenvolvimento de DCVs.



        Desta forma, estratégias de controle para prevenção e tratamento de DCVs, como a
adoção de alimentação adequada bem como a prática de exercícios físicos moderados com
frequência contínua, torna-se uma das mais bem aceitas e eficazes estratégias juntamente
com a administração medicamentosa associada ou não (NEUMANN et al. 2007).

     No entanto, o controle medicamentoso dos fatores de risco para desenvolvimento de
DCVs apresenta custos crescentes para os serviços de saúde. O impacto observado no
tratamento  individual  dos  fatores  de  risco  é,  em  geral,  muito  baixo,  conseguindo-se
controlar,  somente, em torno de 25% dos casos,  como observado, por exemplo, com a
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) nos EUA (atualmente em torno de 35%). Dessa forma,
a integração da promoção da saúde principalmente com a prevenção primária e secundária
para DCVs doenças e outras doenças, e o atendimento regular do paciente a nível hospitalar
ou ambulatorial, associados às mesmas ações junto aos familiares e à comunidade onde
habitam,  mostram-se,  em alguns  locais,  notadamente  mais  efetivas  que a  tentativa  de
controle dos fatores de risco nos grupos chamados de alto risco. Assim, para diminuir o
crescente aumento nos casos de DCVs é necessário o controle da maioria da população, que
geralmente apresenta perfil de moderado risco cardiovascular, e não apenas dos pacientes
de alto risco (KAPLAN; KEIL, 1973; RIQUE, SOARES; MEIRELLES, 2002).      

No que se refere ao presente projeto de Intervenção, ocorre que na Unidade Básica de
Sáude Estação,  há um elevado contingente de pacientes que apresentam DCVs.  Sendo
assim, o projeto justifica-se  do ponto de vista da necessidade em se dar mais atenção e
possibilitar um melhor tratamento das DCVs nesse serviço de sáude. 

 

 
Objetivos (Geral e Específicos)

Objetivo  geral:

  Identificar as dificuldades dos pacientes acometidos por DCVs do município de Franca -
SP, para a realização de consulta  de acordo com os perfils de cada paciente, propor um
plano de  tratamento  medicamentoso e  acompanhamento físico  com a  implantação de
exercícios físicos de média intensidade com frequencia semanal e acompanhamento de
profisisonal de educação física.

Objetivos específicos: 

 Identificar os pacientes portadores de DCVs;●

Realizar longa anamnese para diagnosticar ( se for possível com as ferramentas de que o●

serviço de saúde disponibiliza) o tipo específico de DCVs
Iniciar o tratamento medicamentoso, e, concomitantemente, propor ao paciente o projeto●

de implementação de acompanhamento nutricional e atividade física de média intensidade
semanalmente;
Avaliar mensalmente através de aferição de pressão arterial, e semestralmente, atravpes●

de análises sanguíneas pesquisando indicadores relacionados ao controle das DCVs.



 
Método

Local do estudo:   O  estudo será realizado junto á Unidade Básica de Sáude Estação
localizado no município de Franca - São Paulo.

Público  Alvo : Indivíduos adultos de ambos os sexos e idades variadas que apresentem
histórico de DCVs ou relatos que indiquem a possibilidade de qualquer tipo destas.

Participantes: será composto pela equipe médica da Unidade de Atenção Básica Estação,
biólogos e biomédicos responsáveis pelos exames laboratoriais, bem como educador físico e
nutricionista.

Ações: 

O paciente passará por triagem e, durante o processo de anamnese será verificado se ele
relata sintomas relacionados algum tipo de DCVs. Sendo positivo, ele entrará então ao
grupo de pesquisa no qual será solicitado exames laboratoriais que comprovem tal condição
e aí então ele iniciará o tratamento medicamentoso. Concomitantemente, será apresentado
ao paciente, o projeto de intervenção, ou seja, as ações de intervenção com a implantação
do  próprio  tratamento  medicamentoso,  aliado  à  implantação  de  dietas  específicas  e
exercícios físicos de média intensidade com frequência semanal. 

Avaliação e Monitoramento: Os pacientes serão avaliados mensalmente, com retornos
agendados no qual será realizado aferição de pressão arterial e a cada 6 meses, exames
laboratoriais.

 

 
Resultados Esperados

É esperado que após 1 ano do início da implantação das ações  de intervenção, os pacientes
que se propuseram a participar e seguiram de forma correta os tratamentos e abordagens
propostas, apresentarão em tese, uma melhora no quadro de sua doença no que se refere à:
diminuição  de  peso  corpóreo,  diminuição  da  circunferência  abdominal,  diminuição  da
pressão arterial bem como diminuição de fatores sanguíneos relacionados à DCVs; como
indíces lipêmicos entre outros. 
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