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RESUMO 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) têm alta prevalência na sociedade, 
sendo a principal causa de mortes no Brasil e no mundo. Desse modo, são alvo de 
políticas públicas que visam estruturar uma linha de cuidado adequada ao seu 
manejo em diferentes níveis de assistência à saúde. Objetivo: Compreender como 
se organiza a linha de cuidado oferecida aos pacientes portadores de doenças 
cardiovasculares na Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Mangaratiba, 
a partir do olhar do médico que atua na Estratégia Saúde da Família (ESF), 
descrevendo seu manejo e  identificando os principais motivos de encaminhamentos 
da APS para o ambulatório de cardiologia. Material e métodos: Estudo qualitativo, 
de caráter exploratório, realizado com 10 médicos que atuam nas ESF do Município, 
através de entrevista semiestruturada e questionário autoaplicável no período de 
abril a junho de 2019. Resultados: 80% dos entrevistados eram do sexo masculino 
e possuíam menos de três anos de atuação na ESF do município. Apresentavam 
formação em múltiplas especialidades e, predominantemente, não relacionadas ao 
perfil necessário a um médico generalista. Para os entrevistados, o manejo dos 
pacientes com DCV foi considerado deficitário devido: à inexistência de protocolos e 
fluxogramas específicos para condução da linha de cuidado destas enfermidades; à 
ausência da contrarreferência e escassez de cuidado compartilhado; a não oferta de 
educação permanente e à carência de matriciamento voltado para manejo desse 
grupo de doenças. Os principais motivos de encaminhamento para a atenção 
secundária não estavam relacionados a situações complexas, mas sim à 
insegurança dos médicos quanto à interpretação de alterações no eletrocardiograma 
e decisão terapêutica no manejo de doenças como: angina estável; valvopatias, 
mesmo que sem manifestação clínica; insuficiência cardíaca leve a moderada e 
arritmias crônicas que não necessitavam do uso de antiarrítmicos. Basicamente, 
enfermidades que, pelo Ministério da Saúde, com as ferramentas disponíveis para 
dar suporte às ESF, são perfeitamente conduzidas pela Atenção Básica.  
Considerações finais: Foi identificado, no estudo, comprometimento na condução 
da linha de cuidado de DCV na APS que pode ser minimizado por ações de baixo 
custo e alto impacto, como educação permanente, matriciamento e organização da 
referência e contrarreferência.  

 
 
 
 

Palavras-chave: doenças cardiovasculares, atenção primária à saúde, educação 
permanente. 
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ABSTRACT  

 

Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) have a high prevalence in society, 
being the leading cause of death in Brazil and worldwide, and, therefore, the target of 
public policies aimed at structuring a line of care appropriate to its management at 
different levels of care. Objective: To understand how to organize the line of care 
offered to patients with cardiovascular disease in Primary Health Care (PHC) in the 
city of Mangaratiba, from the perspective of the physician who works in the Family 
Health Strategy (FHS), describing its management and identifying the main reasons 
for referral from PHC to the cardiology outpatient clinic. Material and methods: 
Qualitative, exploratory study, conducted with 10 doctors working in the municipality's 
FHS, through semi-structured interview and self-administered questionnaire from 
April to June 2019. Results: 80% of respondents were from the male and had less 
than three years of experience in the municipality's FHS. They were trained in 
multiple specialties and predominantly unrelated to the profile required of a general 
practitioner. For the interviewees, the management of CVD patients was considered 
deficient due to: the lack of specific protocols and flowcharts for conducting the line of 
care of these diseases; the absence of counter-reference and lack of shared care; 
the lack of permanent education and the lack of matriculation aimed at managing this 
group of diseases. The main reasons for referral to secondary care were not related 
to complex situations, but to the doctors' uncertainty regarding the interpretation of 
changes in the electrocardiogram and therapeutic decision in the management of 
diseases such as stable angina; valvular heart disease, even without clinical 
manifestation; mild to moderate heart failure and chronic arrhythmias that did not 
require the use of antiarrhythmic drugs. Basically diseases that, by the Ministry of 
Health, with the tools available to support the FHS, are perfectly conducted by 
Primary Care. Final Considerations: It was identified in the study commitment to 
conduct the CVD care line in PHC that can be minimized by low cost and high impact 
actions such as continuing education, matriculation and organization of referral and 
counter-referral. 
 
 
 
 
Keywords: cardiovascular diseases, primary health care, continuing education. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

As doenças cardiovasculares (DCVs) têm ganhado destaque como tema de muitas 

pesquisas por sua alta prevalência na sociedade. É fundamental o diagnóstico 

precoce e o manejo adequado no tratamento de pacientes com  DCV, visto ser a 

principal causa de mortes no mundo, mais do que qualquer outra enfermidade. 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em 2015, 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças 

cardiovasculares, sendo 31% de todas as mortes em nível global. Destes, 6,7 

milhões por acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e 7,4 milhões por doenças 

cardiovasculares (OPAS; OMS, 2017). 

Considera-se que a abordagem de fatores comportamentais de risco, utilizando 

estratégias voltadas para a população, poderia prevenir a maioria das doenças 

cardiovasculares (OPAS; OMS, 2017). Desta forma, destacamos a importância de 

ações voltadas para a atenção primária (AP), em especial aquelas realizadas por 

meio do programa ESF, pois é promotor de saúde e atua de forma direta em 

intervenção para prevenção de agravos.  

Para tanto, as equipes Saúde da Família devem atuar de forma integrada, tendo 

cada membro da equipe suas atribuições bem definidas e níveis estabelecidos 

quanto a competências para avaliação de riscos CV. Cabe ao médico de família e 

comunidade realizar consulta para diagnóstico podendo observar presença de 

fatores de riscos CV; identificar lesões que já possam existir em órgãos-alvo e 

presença de comorbidades; solicitar exames complementares; prescrever tratamento 

não medicamentoso e medicamentoso quando necessário; encaminhar para 

unidades de referência secundária e terciária os  pacientes que apresentem doença 

cardiovascular instável, hipertensão arterial sistêmica (HAS) grave ou que não 

respondam à terapêutica, além daquelas que possuam causa secundária ou  que 

evoluam com lesões em órgãos-alvo importantes e, ainda, encaminhar as urgências 

e emergências hipertensivas (BRASIL, 2006). 

Quando a equipe de atenção primária, que visa à integralidade do cuidado, esbarra 

em entraves e limitações no cuidado de certas doenças, será necessário 
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encaminhar o paciente para outros níveis de atenção. Nestas situações, se a 

orientação for conduzir o paciente para uma especialidade em nível secundário ou 

terciário, deve ser estabelecida uma rede de referência e contrarreferência. A ESF 

deve ser adotada como política prioritária da atenção básica, devido a sua forma e 

processo de trabalho, pois possui as condições mais favoráveis para o acesso a 

condutas multissetoriais e integrais na condução de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) (BRASIL, 2006). 

Em 2008, ao considerar que, se bem conduzidas, algumas circunstâncias clínicas 

atendidas pela atenção primária poderiam ter impacto na redução de hospitalização, 

o Ministério da Saúde (2008) publicou a portaria nº 221, que lista as internações por 

condições sensíveis à atenção primária (CSAP). Dentre as condições descritas, 

foram encontradas: hipertensão essencial, doença cardíaca hipertensiva, angina 

pectoris, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão e doenças 

cerebrovasculares como sensíveis a AP (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008), todas 

componentes do grupo das DCVs. 

Segundo dados do Protocolo Clínico de Critérios para a Regulação de Vagas 

Ambulatoriais, os encaminhamentos para a cardiologia são a terceira maior 

pendência no sistema. Destacam situações como pré-hipertensão, HAS grau I e II, 

doenças coronarianas, fatores de risco para doenças coronarianas, aterosclerose, 

angina estável, as quais podem e devem ser tratadas na APS (RIO DE JANEIRO, 

2016). Vale refletir sobre a linha que dividiria a competência dos Médicos da ESF no 

cuidado de pacientes com DCV e o momento em que os pacientes devem ser 

encaminhados da atenção primária para a atenção secundária.  

Para ampliar a resolutividade da APS no cuidado de pacientes com DCV, o apoio 

matricial "é uma estratégia potente e inovadora para enfrentar o desafio de 

reorganizar e qualificar o processo assistencial das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) no SUS" (HOEPFNER et al., 2014, p. 1091). Segundo os 

autores, o matriciamento fornece um apoio assistencial e técnico-pedagógico às 

equipes Atenção Primária à Saúde (APS), ampliando sua resolutividade e 

capacidade no acompanhamento de usuários de sua área adscrita, além de 

desenvolver o vínculo entre os profissionais por meio de um trabalho coletivo das 

equipes de saúde. 
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Um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) é qualificar a APS para 

que ela exerça a coordenação do cuidado e organize pontos de atenção 

especializada integrados e intercomunicantes. Dessa forma, é possível assegurar 

que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a APS e forneça aos 

usuários do SUS respostas adequadas às suas necessidades (OLIVEIRA; 

PEREIRA, 2013). 

 Em função disso, a presente pesquisa buscou compreender como tem sido 

desenvolvida a linha de cuidado aos pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares (DCV) acompanhados nas 12 unidades de Estratégia Saúde da 

Família (ESF) do município de Mangaratiba. Tal município está localizado na Costa 

Verde no Estado do Rio de Janeiro e é rodeado por montanhas, praias e ilhas. O 

cuidado em saúde através da atenção primária é feito por meio das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e unidades de ESF.  

 

Este município não possui, até o momento, prontuário eletrônico em nenhuma de 

suas unidades, o que dificulta a integração da rede de cuidado, principalmente aos 

pacientes portadores de DCV. Os encaminhamentos para a especialidade de 

cardiologia não são regulados por um sistema eletrônico ou por médicos 

reguladores, não tendo, neste caso, exigências ou critérios mínimos para que as 

vagas sejam liberadas.  

 

Um desafio para os médicos que atuam nas ESF do município é contribuir para a 

redução da mortalidade por doenças do aparelho circulatório que, segundo 

indicadores de saúde no período de 2007 a 2011, é a principal causa de morte, por 

grupo de doenças, por sexo e faixa etária em Mangaratiba (SOLIDARIEDADE 

FRANÇA-BRASIL, 2014). 

O presente estudo é constituído em sua primeira parte, de uma revisão da literatura, 

onde abordamos o impacto das doenças cardiovasculares no Brasil, as 

competências da atenção primária no manejo desta doença e a linha de cuidado 

ofertada  para o cuidado destes pacientes. Seguimos com os materiais e métodos 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa. Na terceira parte, apresentamos os 
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resultados, que foram divididos em perfil sociodemográficos e oito categorias 

analíticas. Ao final, apresentamos as considerações. 

 

JUSTIFICATIVA  

O número de pacientes portadores de doenças cardiovasculares impacta o cuidado 

em saúde. Compreender os fatores de risco para estas doenças, conhecer o 

tratamento, reconhecer seu impacto socioeconômico, dentre outros, é de vital 

importância para ações de promoção à saúde e prevenção de agravos.  

Este estudo intencionou contribuir para a discussão sobre como se dá o cuidado dos 

pacientes portadores de doenças cardiovasculares na atenção primária à saúde, de 

acordo com a percepção dos médicos que os atendem.  

O grande motivador deste projeto e a escolha deste tema vieram de duas  

experiências distintas. Inicialmente, por ter atuado por seis anos como médica 

generalista em uma das ESF do município de Mangaratiba, não tendo, na ocasião, 

especialidade em medicina de família e comunidade, ou área afim, e haver com 

uma grande demanda de pacientes com doenças cardiovasculares que 

precisavam ser cuidados e acompanhados por equipe da autora desta dissertação, 

apesar de, na ocasião, não se sentir competente para tal cuidado. Em um segundo 

momento, já especialista em cardiologia, atuando não mais na APS e sim na 

atenção secundária do município, foi possível perceber como os pacientes com 

DCV são encaminhados das ESF para a cardiologia, pelos mais variados motivos, 

justificáveis ou não. Tais fatos despertaram o interesse em entender quais são as 

propostas para a linha de cuidado destes pacientes na APS no olhar dos médicos 

que atualmente são os generalistas e qual seria o marco divisório, para eles, entre 

a APS e a Atenção Secundária, no cuidado de pacientes com DCV. 

Espera-se que os resultados aqui apresentados possam contribuir para promover 

ações facilitadoras do processo de trabalho das equipes da APS e fortalecer o 

cuidado de  pacientes com condições cardiológicas que sejam sensíveis à atenção 

primária.   



 17 

Diante disso, traz-se como pergunta norteadora à esta dissertação: Como os 

médicos da atenção primária à saúde do município de Mangaratiba 

conduzem o cuidado dos pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares?  

2 OBJETIVOS   

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender como se organiza a linha de cuidado oferecida aos pacientes 

portadores de doenças cardiovasculares na APS do Município de Mangaratiba, a 

partir do olhar do médico que atua na ESF. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o manejo dos pacientes portadores de doenças cardiovasculares na 

atenção primária, a partir do olhar dos médicos que atuam nas ESF. 

 Identificar os principais motivos dos pacientes serem encaminhados da APS 

para o  ambulatório de cardiologia.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 IMPACTO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO BRASIL 

 

As doenças cardiovasculares são doenças que acometem o coração e os vasos 

sanguíneos. Incluem as doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, 

doenças cardíacas reumáticas, cardiopatias congênitas e, ainda, doenças 

periféricas, como trombose venosa profunda e embolia pulmonar. As mortes 

consideradas prematuras, em pessoas menores de 70 anos, totalizaram 17 milhões 

em 2015 e 82% ocorreram em países de baixa e média rendas, sendo 37% por 

doenças cardiovasculares (OPAS; OMS, 2017).  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição silenciosa e, muitas vezes, 

assintomática. É considerada a doença cardiovascular de maior prevalência em todo 

o mundo e o mais potente fator de risco para o acometimento de doenças 

cerebrovasculares, predominante causa de morte no Brasil (LESSA, 2010). Segundo 

Dinamarco et al. (2011), a aderência ao seu tratamento é considerada quando o 

paciente tem a observância na utilização da prescrição e adota as devidas 

orientações para o seu tratamento. Recomendações como mudanças no estilo de 

vida, retorno às consultas e uso correto da medicação são critérios para se avaliar a 

adesão ao tratamento.  

Em 2008, 2.969 óbitos foram registrados em excesso pelas doenças 

cerebrovasculares, em comparação ao total de óbitos por doenças isquêmicas do 

coração; portanto, a importância social da HAS é incontestável (LESSA, 2010). O 

Ministério da Saúde, em página oficial, que tratou do tema hipertensão arterial, relata 

aumento na prevalência da hipertensão arterial autorreferida, de acordo dados do 

Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 2017. A prevalência da hipertensão arterial 

autorreferida passou de 22,6% em 2006 para 24,3% em 2017. Os registros de óbitos 

por hipertensão arterial também subiram de 36.710 em 2006 para 49.640 em 2017 

(BRASIL, 2019). 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hipertensao
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A orientação ao paciente, quanto ao impacto da HAS sobre órgãos-alvo e sobre a 

importância de adesão ao tratamento como ferramenta de prevenção, seja este 

medicamentoso ou não, pode contribuir para a modificação do desfecho encontrado 

até então. 

Brant et al. (2017) desenvolveram um estudo que objetivou analisar as variações e 

diferenciais da mortalidade por doença cardiovascular no Brasil no período de 1990 

a 2015. Estes autores observaram a redução da taxa de mortalidade por DCV 

padronizada por idade e por sexo no período referido, porém com diferenças entre 

os estados. Apesar desta redução na mortalidade global por doenças 

cardiovasculares no Brasil, a cardiopatia isquêmica e doenças cerebrovasculares 

ainda permanecem como as principais causas de mortalidade. Tendo em vista o 

envelhecimento no país e ao se considerar a potencialidade destas doenças, faz-se 

necessário se voltar a políticas que visem ao enfrentamento das doenças 

cardiovasculares no Brasil.  

Em 2013, ocorreram 1.138.670 óbitos no Brasil, 339.672 dos quais (29,8%) 

decorrentes de DCV, a principal causa de morte no país.  A Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC), naquele mesmo ano, identificou que as principais causas de 

morte neste grupo eram a cardiopatia isquêmica e as doenças cerebrovasculares 

(SBC, 2016). 

Dados norte-americanos de 2015 revelaram que a hipertensão arterial estava 

presente em 69% dos pacientes com primeiro episódio de infarto agudo do 

miocárdio, 77% de acidente vascular encefálico, 75% com insuficiência cardíaca e 

60% com doença arterial pulmonar. A hipertensão arterial é responsável por 45% 

das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes de acidente vascular encefálico 

(SBC, 2016). O Gráfico 1 apresenta a taxa de mortalidade no Brasil por doença 

cardiovascular (DCV) e distribuição por causas no ano de 2013. 
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Gráfico 1 - Taxa de mortalidade no Brasil por doença cardiovascular (DCV) e 

distribuição por causas no ano de 2013 

. 
Fonte:  SBC (2016, p. 1) 

Legenda: DIC: doenças isquêmicas do coração; DCbV: doenças cerebrovasculares; DH: doenças 
hipertensivas; ICC: insuficiência cardíaca congestiva 

 

Corroborando com Brant et al., a SBC (2016), a partir de dados do Ministério da 

Saúde (MS), indica uma queda global quanto à mortalidade por doenças 

cardiovasculares em período analisado de 2000 a 2013 (Gráfico 2); porém, apesar 

deste declínio, as DCV ainda são a principal causa de mortes no país. 

Gráfico 2 - Evolução da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares no 

Brasil de 2000 a 2013  

 
Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade. Secretaria de Vigilância em Saúde, MS (SBC, 
2016, p. 2) 
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3.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E SUA ATUAÇÃO JUNTO AS 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

3.2.1 Competências da atenção primária à saúde e a estratégia de saúde da 

família 

 

A APS é o primeiro nível de atenção dentro do sistema (acesso de primeiro contato), 

caracterizando-se, principalmente, pela longitudinalidade e integralidade da atenção 

e a coordenação da assistência dentro do próprio sistema de saúde. Pode contar 

com os atributos complementares, como a orientação familiar, a orientação 

comunitária e a competência cultural (STARFIELD, 2002). 

De acordo com a nova  Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no seu artigo 

2º, a Atenção Primária à Saúde, que no Brasil é denominada de Atenção Básica à 

Saúde, é definida como um conjunto de ações realizadas por uma equipe 

multiprofissional, direcionadas a uma população de determinado território 

previamente definido, visando à promoção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e à vigilância em saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Deve ser a coordenadora do cuidado à saúde e 

ordenadora da rede, através de ações e serviços disponibilizados. 

Desde a Declaração de Alma-Ata (OPAS; OMS, 1978), já havia a proposta, em seu 

inciso 6, de que os cuidados primários em saúde fossem levados o mais próximo 

das comunidades onde as pessoas vivem e trabalham, e que pudessem representar 

o primeiro nível de contato desta população com o sistema de saúde, para que a 

partir daí, fosse possível haver a continuidade da assistência à saúde (HOEPFNER 

et al., 2014). 

Giovanella et al. (2009) destacam que, no Brasil, no período em que foi implantado o 

SUS, o termo Atenção Primária à Saúde, conhecido internacionalmente, passou a 

ser denominado Atenção Básica à Saúde. Tais autores a consideram como o 

primeiro nível de contato do paciente com o sistema de saúde em uma atenção 

ambulatorial, que visa assegurar seu cuidado em relação às enfermidades mais 
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comuns e garantir a resolutividade da maioria das necessidades em saúde da 

população de seu território. 

Entendendo a alta prevalência de DCV na sociedade e considerando que a APS 

representa o primeiro nível de contato com a população, faz-se necessário que as 

equipes que a compõem sejam qualificadas para o manejo de pacientes portadores 

de tais doenças, de forma a reduzir dano e agravos pertinentes ao não tratamento 

ou tratamento inadequado. 

No campo da saúde brasileira, uma proposta de mudança significativa na 

organização das práticas e no modo de compreender saúde, com implicações no 

produto resultante do trabalho assistencial, é a Estratégia Saúde da Família 

(SORATTO et al., 2015). Oliveira e Pereira (2013) destacam o papel da atenção 

primária para organização dos serviços de saúde através da ESF: 

A organização dos serviços de saúde da Atenção Primária por meio da ESF 
prioriza ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, de forma 
integral e continuada. Em expansão por todo o território nacional, a ESF 
define-se por um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência 
médica, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da 
população, apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre os 
usuários dos serviços e os profissionais de saúde, em contato permanente 
com o território. (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013, p. 2) 

 

O atributo da integralidade, almejado no cuidado ao paciente pelas equipes da APS, 

subentende, em sua definição, que quando ela não puder ser resolutiva deva utilizar 

os níveis secundário e terciário. Não há a obrigatoriedade de que ela atenda à 

totalidade das necessidades do paciente em nível primário da atenção, mas através 

da lógica de rede possibilite que haja a integralidade do cuidado à saúde, isto é, a 

necessidade de que ocorra a ajuda mútua nas situações em que houver 

adoecimento e sofrimento por possíveis agravos à saúde (MAKUCH; ZAGONEL, 

2017). 

A equipe deve ser composta, no mínimo, por médico, preferivelmente da 

especialidade medicina de família e comunidade; enfermeiro, de preferência, 

especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente 

comunitário de saúde (ACS). Pode fazer parte da equipe o agente de combate às 

endemias e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente 
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especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017). A equipe deve atuar estabelecendo um atendimento integral, 

com níveis de competência bem definidos, para que possa abordar a avaliação de 

risco cardiovascular, atender à hipertensão arterial e diabetes mellitus e propor 

medidas preventivas primárias (BRASIL, 2006). 

 

3.2.2 Competências da atenção primária no manejo das doenças 

cardiovasculares  

 

Como já dito anteriormente, um dos principais fatores para a instalação de DCV e 

suas complicações é a HAS. A equipe de atenção básica (AB) tem um grande 

desafio para a introdução de tratamento medicamentoso e não medicamentoso no 

controle da HAS, além de motivar os pacientes a aderirem à intervenção proposta e 

manterem regularmente o acompanhamento destes usuários. O tratamento não 

medicamentoso precisa proporcionar mudanças no estilo de vida destes pacientes 

capazes de se perpetuarem ao longo de suas vidas (BRASIL, 2013). 

É de competência da equipe de APS o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), a classificação do estágio da HAS, a avaliação e monitoramento do risco 

cardiovascular e da presença de lesão em órgão-alvo e a promoção de  

intervenções para mudanças de estilo de vida (BRASIL, 2013). 

De acordo com história familiar, idade, gravidez, presença de lesão em órgãos-alvo 

ou comorbidades, são selecionados fármacos de diversas classes e, a depender de 

questões multifatoriais da doença, o tratamento poderá ser feito com dois ou mais 

anti-hipertensivos associados (BRASIL, 2010). 

 

A atenção primária à saúde deve conduzir o cuidado de pacientes com fatores de 

risco para doenças coronarianas,  pré-hipertensos, hipertensos, dentre outros. De 

acordo com o  Protocolo Clínico de Critérios para Regulação de Vagas 

Ambulatoriais, as seguintes situações podem ser manejadas na APS: pré-

hipertensão; HAS grau I e II; angina estável responsiva a tratamento; insuficiência 

cardíaca compensada leve a moderada; sopros inocentes; crise hipertensiva sem 
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instabilidade hemodinâmica ou qualquer manifestação clínica; as valvulopatias que 

não tenham manifestação clínica; arritmias cardíacas crônicas que não necessitem 

usar antiarrítmicos ou sem descompensação clínica; cardiomiopatias hipertróficas 

sem repercussão clínica e riscos cirúrgicos (RIO DE JANEIRO, 2016).  

Segundo a Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro (SOCERJ, 2017), a OMS 

estima que 75% da mortalidade por doença cardiovascular pode ser diminuída com 

a adequada mudança no estilo de vida e propõe, como meta para 2025, a redução 

de 25% das doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas as DCVs. 

A I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular destaca duas questões que são 

base para a prevenção destas doenças, sendo elas a epidemiologia das doenças 

cardiovasculares e a medicina baseada em evidências. Na diretriz, são mencionados 

13 itens de fundamental importância para a prevenção de DCV: estratificação de 

risco; fumo; dietas, suplementos e vitaminas; obesidade e sobrepeso; HAS; 

dislipidemia; diabetes; síndrome metabólica, atividade física, exercício físico e 

esporte; fatores de risco psicossociais, infância e adolescência; legislação e 

prevenção dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e tópicos em 

prevenção, que incluem as doenças autoimunes, influenza, insuficiência renal 

crônica, dentre outros (SIMÃO et al., 2013). 

Em 2017, a SOCERJ, em associação com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro, investiu na criação de um documento para contribuir com a qualificação 

da rede, quanto à promoção de ações voltadas para a prevenção de DCV. Tal 

documento destaca que a maioria das DCV poderiam ser prevenidas se houvesse, 

por parte dos serviços de saúde, uma  abordagem direcionada aos fatores de risco 

comportamentais ‒ tabagismo, dietas inadequadas, obesidade e sobrepeso, 

sedentarismo e uso de álcool ‒ em associação com o controle adequado e 

sistematizado de outros fatores como HAS, dislipidemias e diabetes mellitus. Ações 

nas prevenções primária e secundária promoveriam o diagnóstico e tratamento 

precoce de DCV, o que impactaria  na redução da mortalidade por essas doenças 

(SOCERJ, 2017).  
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3.2.3 O Matriciamento como ferramenta na APS  

 

Um dos recursos que se tem disponível e pode ampliar a resolutividade da APS é a 

atuação em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que 

contribui à atenção básica, em ações conjuntas com os profissionais das unidades, 

através do matriciamento. O NASF possui várias ferramentas para atuar como 

agente matriciador, com o propósito de aumentar a capacidade das equipes de 

AB/SF em questões de oferta de serviços e ações. Isso leva à amplificação da 

resolutividade de ações em saúde, uma vez que o trabalho compartilhado minimiza 

a fragmentação da atenção e promove a construção de uma rede de cuidados em 

saúde (BRASIL, 2014a). 

Esta técnica consiste em uma metodologia de trabalho que complementa 

mecanismos tais como referência e contrarreferência, centros de regulação e 

protocolos já previstos em sistemas hierarquizados. O apoio matricial disponibiliza 

um suporte técnico-pedagógico e uma retaguarda para as equipes de referência 

responsáveis pela atenção aos problemas de saúde. Estão  previstas, para este fim, 

diretrizes clínicas e sanitárias, de construção compartilhada, que orientam as 

equipes de referência e os especialistas que a matriciam e definem critérios para o 

acionamento deste serviço, bem como as responsabilidades inerentes aos 

integrantes tanto da equipe de referência quanto de seus apoiadores (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007). Como a equipe de referência é responsável pelos usuários do seu 

território, antes de encaminhá-los a outros pontos de atenção, quando isso for 

necessário, ela pode pedir apoio para lidar com os casos com os quais sente 

dificuldade ou tem limitações (CUNHA; CAMPOS, 2011). 

 

3.3 LINHA DE CUIDADO PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES 

DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

Ao se abordar a linha de cuidado à saúde de pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares (DCVs) no SUS, faz-se necessária a utilização de uma rede de 

assistência complexa e interligada, que vise atender, de forma integral, às 

demandas destes pacientes. Este cuidado deve ser voltado a práticas de promoção 

à saúde, prevenção de doenças e agravos e diminuição de riscos para DCV, mas, 
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também, deve garantir o tratamento e reabilitação quando necessários. Para que  os 

pacientes portadores de DCV, acolhidos pela atenção primária, sejam plenamente 

atendidos em suas necessidades, é preciso garantir um cuidado integral; entretanto, 

a APS é apenas uma parte de toda a rede que constitui o sistema de saúde.  Ela 

tem a responsabilidade de ofertar os serviços mais frequentes, dentre as 

necessidades comuns dos indivíduos, e as demandas que necessitem ser atendidas 

em outros setores precisam da articulação com um agente de prestação de serviços 

(STARFIELD, 2002). 

 Esta integralidade da atenção garante que os serviços coadunem com as 

demandas de saúde. E quando estes serviços são limitados, o prevenível não é 

prevenido, as doenças se prolongam além do que seria devido, há maior risco para 

a garantia da qualidade de vida, o que pode desencadear mortes prematuras 

(STARFIELD, 2002). 

Segundo Pinto et al. (2012), a produção do cuidado na rede de atenção à saúde do 

SUS se dá, na sua maior parte, numa prática hegemônica,  direcionada para a cura 

ou a reabilitação. Assim sendo, o modelo preconizado pelas políticas públicas, que 

busca uma atenção voltada para a promoção da saúde, não coaduna com a 

realidade das terapêuticas propostas no dia a dia. Faz-se necessário que o sistema 

de atenção à saúde possa se voltar para práticas de promoção à saúde e não 

apenas ser responsivo a demandas emergenciais. 

A melhoria da saúde das pessoas portadoras de condições crônicas requer 
transformar um sistema de atenção à saúde que é essencialmente reativo, 
fragmentado e episódico, respondendo às demandas de condições e 
eventos agudos, em um outro sistema que seja proativo, integrado, contínuo 
e focado na promoção e na manutenção da saúde. Isso exige não somente 
determinar que atenção à saúde é necessária, mas definir papéis e tarefas 
para assegurar que as pessoas usuárias tenham uma atenção estruturada e 
planejada. Requer, também, um monitoramento padronizado e regular, para 
que as pessoas usuárias não fiquem abandonadas depois de deixar uma 
unidade de saúde. As pessoas portadoras de condições de saúde de 
maiores riscos e complexidades necessitam de cuidados mais intensivos.  
(MENDES, 2011, p. 223) 

No que se refere a redes de atenção à saúde, a APS, por se configurar como 

estratégia ordenadora dos sistemas de atenção à saúde, deve desempenhar três 

funções: ser resolutiva em até 85% das demandas mais comuns de saúde da 

população; ser capaz de ordenar e coordenar fluxos e contrafluxos da rede e 

comprometer-se com a saúde da população da qual é responsável, que está 
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adscrita através da articulação da rede de atenção à saúde. Para que se organize o 

SUS em redes de atenção à saúde, a APS precisa ser capaz de exercer, de forma 

satisfatória, estas funções e, a partir de então, poderá estruturar o reordenamento do 

SUS e coordenar esta rede (MENDES, 2012). 

 
Quanto à integralidade do cuidado, Starfield (2002) aponta uma ferramenta 

importante, que é a atenção compartilhada, pois esta possibilita melhorias no fluxo 

das informações entre os médicos da APS, os especialistas e o retorno do paciente 

à APS para manter sua linha do cuidado. Este é um esforço para que haja uma 

melhor coordenação, a fim de se esclarecer as responsabilidades dos médicos da 

APS e dos especialistas quanto ao cuidado dos pacientes. Esta melhor 

coordenação, com seu olhar voltado para os sistemas de saúde, precisa 

estabelecer, de forma mais explícita, os papéis a serem executados por cada um 

dos níveis de atenção: primária, secundária, terciária e quaternária. Quando se faz a 

coordenação entre estes quatro níveis de atenção à saúde, tem-se a chamada 

regionalização, que estabelece o vínculo entre os quatro níveis de atenção. 

Visando à integralidade do cuidado direcionado às demandas dos pacientes 

oriundos da APS, o médico generalista, como ordenador deste cuidado, por vezes, 

necessita encaminhá-los para outros níveis de atenção. Esses encaminhamentos, 

quando de curta duração, intencionam ter um aconselhamento, orientação ou um 

parecer quanto ao manejo do paciente. Lawrence e Dorsey (1976) apud Starfield 

(2002, p. 344, 345) categorizaram estes motivos para encaminhamento da seguinte 

forma: 

1. Uma necessidade de um diagnóstico especializado ou procedimento de 
tratamento que o médico de atenção primária não oferece. Estes tipos de 
encaminhamento são caracterizados por uma percepção relativamente 
clara, por parte do paciente, do médico de atenção primária e do médico 
especialista em relação ao que deve ser feito; a duração do 
encaminhamento é breve e o paciente nunca deixa a área do médico de 
atenção primária. 

2. Confirmação para o paciente ou médico em relação a um segundo 
parecer em casos em que o paciente ou uma terceira parte pagante tem 
dúvidas a respeito de um curso de ação sugerido, em que há motivo para 
suspeitar que os critérios outros que não medicamente justificáveis, possam 
estar operando como incentivos financeiros ou ameaças de imperícia ou em 
que há uma legítima incerteza a respeito de um curso de ação proposto 
para um problema médico.  
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3. Para uma avaliação mais extensa ou mais geral, como em situações em 
que o problema do paciente é complexo e não está claro. Nestas situações, 
o consultor tem maior probabilidade de tomar mais iniciativa, e o período de 
consultoria pode ser mais longo do que os dois tipos de motivos para 
encaminhamento mencionados anteriormente. 

Tais situações de encaminhamentos intencionam uma consultoria, por um período 

curto de tempo, e se espera a volta do paciente para a continuidade do cuidado com 

médico da APS. Em contrapartida, outros encaminhamentos são de longa duração, 

podendo, até mesmo, deixar de serem conduzidos pelos médicos da APS, de forma 

temporária ou até definitiva. Segundo Starfield (2002), os motivos para este tipo de 

encaminhamento são: 

Para problemas incomuns ou crônicos sérios, em que o manejo requer 
conhecimento técnico presente apenas em centros médicos maiores, em 
que o envolvimento em pesquisa oferece as informações mais atualizadas a 
respeito de novas terapias e intervenções. 

Por motivos logísticos, conveniência ou viabilidade, como a disponibilidade 
de recursos financeiros que paguem por serviços apenas se prestados em 
tipos específicos de unidades de saúde. Esta categoria de 
encaminhamentos deveria ser minimizada se for desejável haver uma 
previsibilidade relativa em um sistema (STARFIELD, 2002, p. 345). 

 

Alguns pontos são fundamentais para que haja a continuidade do cuidado: 

prontuários, sistemas de informações, códigos e sistemas de codificação. Apesar de 

os prontuários médicos e os sistemas de informações não se limitarem à APS, seus 

profissionais são os coordenadores deste cuidado, sendo os maiores responsáveis 

pela manutenção das informações destes pacientes (STARFIELD, 2002). 

Então, depara-se com um grande desafio: Como é o trabalho na linha de cuidado na 

APS no que se refere aos pacientes com condições crônicas como as DCV no SUS? 

Como coordenar esta atenção? Uma solução seria a construção de um modelo 

voltado para pacientes com condições crônicas e que pudesse dar conta da 

ordenação deste cuidado enquanto trafega nesta complexa rede de assistência à 

saúde do SUS. 

Um modelo de atenção às condições crônicas (MACC) para implantar no 
SUS, foi proposto por Mendes (2011), onde utilizou algumas variáveis 
derivadas de evidências dos Modelos da Atenção Crônicas (MCC): 
diretrizes clínicas baseadas em evidência; sistema de identificação das 
pessoas usuárias; estratificação da população em subpopulações por 
riscos; registro das pessoas usuárias por condição de saúde e por riscos; 
prontuários eletrônicos; sistema de lembretes, alertas e feedbacks como 
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funcionalidades dos prontuários eletrônicos; sistema de acesso regulado à 
atenção à saúde; continuidade da atenção: oferta de cuidados primários, 
secundários e terciários integrados; atenção integral: oferta de cuidados 
promocionais, preventivos, curativos, cuidadores, reabilitadores e paliativos; 
plano de cuidado individual; autocuidado apoiado; uso de ferramentas de 
gestão da clínica: gestão das condições de saúde e gestão de caso; 
coordenação da RAS pela APS; suporte especializado à APS; educação 
permanente dos profissionais de saúde; educação em saúde das pessoas 
usuárias; presença de profissional de saúde comunitária; e articulação do 
sistema de atenção à saúde com os recursos comunitários (Mendes (2007) 
apud MENDES, 2011, p. 246). 

 

A seguir, exibe-se, na Figura 1, o Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

(MACC) proposto por Mendes (2011). 

 

 

Figura 1 - O Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) 

Fonte: Mendes, 2011 

 

Tendo em vista o exposto, pergunta-se: É possível entender que, uma vez que haja 

um fluxo programado, um MACC, rede de sistemas de saúde interligados, 

tecnologias disponíveis, gestão de sistemas, dentre outros, as linhas de  cuidado 

podem dar conta das demandas dos pacientes com doenças cardiovasculares que 

adentram as portas da APS,  em sua totalidade?  

Baduy et al. (2011) discutem os desafios na gestão do SUS, para garantir um 

cuidado integral à saúde:  

Ao atuar sobre as tensões presentes no cotidiano do trabalho em saúde, 
evidencia-se que as tecnologias já disponíveis são insuficientes para 
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articular a gestão do sistema em direção à produção do cuidado centrado 
na necessidade do cidadão. Elas precisam ser enriquecidas em ato pelos 
saberes e tecnologias produzidos em encontros deliberados, em 
movimentos ativos da gestão para apoiar a produção do cuidado. 
Conseqüentemente, indicamos que a produção da integralidade, princípio 
do SUS, exige que a gestão tome a produção do cuidado e o trabalho em 
saúde como objetos de ação, como política de governo. Não basta montar 
sistemas de informação, fluxogramas, protocolos e normas. É necessário 
efetuá-los no cotidiano, na interação entre os diversos serviços, com 
aqueles que ali estão presentes, gestores, trabalhadores e usuários 
(BADUY et al., 2011, p. 302). 

Como a rede de saúde pode dar conta das demandas que surgem na APS e 

oferecer uma linha de cuidado à saúde?  Existem questões que são percebidas no 

dia a dia e que dificultam esta resolutividade da rede. Um fator seria a questão 

laboral dos profissionais de saúde: os baixos salários, a rotatividade, o desestímulo, 

a falta de vínculo com a instituição que o contratou etc. Outro ponto a destacar seria 

ignorar, muitas vezes, a autonomia dos indivíduos no seu cuidado, considerando sua 

singularidade; ou seja, atuar segundo uma prática prescritiva e biologicista. Desse 

modo, aplica-se uma conduta voltada para um pacote de serviços ao invés de 

pensar o paciente como um indivíduo único e com suas singularidades. E, ainda, 

pode-se destacar a desqualificação do profissional que atua no âmbito da atenção 

primária: muitas vezes, ele desconhece as linhas de cuidado, os fluxos e o processo 

quanto às diversas doenças mais prevalentes. 

 

3.4 REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA  

 

A atenção primária no acompanhamento ao paciente com doenças 

cardiovasculares, por vezes, necessita de referenciá-lo para um serviço de 

atendimento especializado, em nível secundário ou terciário, sendo necessário, 

nestas situações, estabelecer uma rede de referência e contrarreferência (BRASIL, 

2006). 

Para que os encaminhamentos da atenção primária para os ambulatórios de 

especialidades sejam mais eficazes é essencial  que as equipes das unidades da 

APS saibam como e quando utilizar esta ferramenta. Faz-se necessário que a 

gestão local  lance mão de práticas para microrregulação das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), gerenciando as demandas das próprias UBS, exames 

complementares e consultas de cada unidade. É fundamental que a gestão facilite a 

comunicação entre as UBS, os serviços especializados e as centrais de regulação, 
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promovendo o matriciamento presencial e/ou à distância, pactuando fluxos e 

protocolos, dentre outras ações (BRASIL, 2016).  

Quanto aos encaminhamentos para especialidades, os protocolos precisam 

responder a duas perguntas essenciais para o serviço que o irá regular: 

1. O paciente tem indicação clínica para ser encaminhado ao serviço 
especializado? 

2. Quais são os pacientes com condições clínicas ou motivos de 
encaminhamento que devem ter prioridade de acesso? (BRASIL, 2016, p. 6) 

 

As equipes de APS têm, à sua disposição, protocolos e diretrizes que contribuem na 

orientação de condutas e no fluxo para a utilização dos documentos de referências e 

contrarreferências. O Protocolo de Regulação Ambulatorial Cardiologia Adulto 

(SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2017) é 

composto por seis itens: 1 – Cardiopatia Isquêmica; 2 – Insuficiência Cardíaca; 3 – 

Arritmias; 4 – Síncope ou perda transitória da consciência; 5 – Hipertensão Arterial 

Sistêmica; 6 – Valvopatias. Para cada uma destas enfermidades, o protocolo define 

critérios específicos, orientações claras para auxiliar o profissional da APS, no 

manejo de pacientes portadores de DCV, quanto ao momento de serem 

encaminhados para a atenção secundária. 

Quando forem identificados encaminhamentos que não cumpram as indicações dos 

protocolos ou se apresentem imprecisos, são necessárias atividades de apoio 

matricial para capacitar a equipe de AP no manejo desta ferramenta que possibilita, 

quando eficiente, a integralidade do cuidado à saúde. Garantir continuidade da 

atenção à saúde e qualificação da rede de APS é, sem dúvida, oferecer ao usuário 

do SUS atendimento de qualidade. 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

A escolha dos sujeitos da pesquisa serem os médicos que atuavam nas ESF do 

Município de Mangaratiba, objetivou compreender como a atenção primária, na 

pessoa do médico atuante nas ESF, lidava com questões vinculadas ao cuidado de 

pacientes portadores de doenças cardiovasculares, no que diz respeito a abordagem 

terapêutica inicial, bem como a condução da linha de cuidado na rede de 

assistência, com vistas a  garantir a integralidade da atenção. A opção pelo método 
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de coleta ser através da entrevista semiestruturada, deu-se para que as questões 

subjetivas, como impressões, anseios e expectativas que faziam parte da rotina dos 

médicos entrevistados, pudesse ser elucidado com maior clareza do que em 

métodos objetivos. 

 

4.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório. Como qualitativo, inclina-

se aos significados, anseios, convicções, práticas e princípios. Refere-se a eventos 

inerentes à realidade social, que diferencia os seres humanos não só pelo que 

fazem, mas também pelo que pensam e interpretam de suas ações (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2009). Como exploratório, objetiva ampliar, elucidar e 

transformar conceitos e ideias, além de problematizar, de forma mais precisa, ou 

formular hipóteses viáveis para pesquisas posteriores (GIL, 2008).  

A pesquisa foi elaborada na forma de um estudo de caso, o qual se traduz como 

estudo de um ou poucos objetos, cuja busca ocorre de forma trabalhosa e exaustiva, 

a fim de atingir o conhecimento amplo e minucioso do objeto estudado, o que 

dificilmente seria possível caso fossem utilizados outros tipos de delineamento (GIL, 

2008). 

Segundo o autor, um estudo de caso serve a pesquisas com diferentes propósitos, 
tais como: 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; 
b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; e 
c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 
muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos (GIL, 2008, p. 58) 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Foi desenvolvido nas unidades de Saúde da Família, do Município de Mangaratiba, 

Estado do Rio de Janeiro. Ao todo são 17 unidades de saúde, sendo 13 destas 

unidades de ESF. Mangaratiba é um município da Região Sul-Fluminense do Estado 

do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil, localizado na Baía de Sepetiba. No último 

censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o referido 
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município tinha uma população residente de 36.456 habitantes, sendo  17.962 

homens (49,3%) e 18.494 mulheres (50,7%).  Destes, 88,1% concentravam-se na 

zona urbana e 11,9% na zona rural, com densidade demográfica de 102,9 

habitantes por quilômetro quadrado, sendo 89,2% da população alfabetizada. Seu 

Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,753, considerado alto, correspondendo 

ao 10° lugar do Estado do Rio de Janeiro.  

O cenário das doenças cardiovasculares no município de Mangaratiba, apresenta 

alta prevalência e se constituiu a principal causa de óbitos registrados em 2011. 

Segundo o Projeto Teias de Cuidado (SOLIDARIEDADE FRANÇA-BRASIL, 2014),  

que desenvolveu um estudo voltado para à avaliação dos dados por faixa etária e 

sexo no Município de Mangaratiba, os indicadores de saúde do município, no 

período de 2007 a 2011, quanto à mortalidade proporcional por grupos de doenças, 

por sexo e faixa etária, destacaram as doenças do aparelho circulatório como a 

principal causa de mortes, com 49% do total de óbitos registrados no período. Em 

segundo lugar está o câncer, com 20%, e os acidentes e problemas respiratórios em 

terceiro, com 7% cada um. Cerca de 38% destes óbitos foram por doenças 

isquêmicas do coração, seguido por 27% por doenças hipertensivas e 22% de óbitos 

por doenças cerebrovasculares. Destacaram ainda, quanto às doenças do aparelho 

circulatório, um incremento das internações por adultos jovens de 12,35% (20 a 49 

anos) (SOLIDARIEDADE FRANÇA-BRASIL, 2014). 

O mesmo estudo relata que, no ano de 2012, no Município de Mangaratiba, as 

internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) chegou a 26,1% 

do total de internações, excetuando as internações por parto. 

A Tabela 1 descreve a rede de saúde pública de Mangaratiba. 

Tabela 1 - Alguns estabelecimentos de saúde que atendem ao SUS 
 
Tipo de Estabelecimento    Nº 

Unidade de Estratégia Saúde da Família12 
Unidade Hospitalar1 
Unidades de Urgência3 
NASF1 
CAPS1 
Unidade Móvel SAMU3 
Unidade Básica de Saúde1 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2019  
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As 12 Unidades de Saúde da Família são distribuídas nos quatro distritos do 

município: El Ranchito, Itacuruçá, Muriqui e Jacareí, sendo que todas atendem à 

linha de cuidado HIPERDIA. Uma das unidades atende com dois médicos, 

totalizando treze médicos. O município possui o apoio do NASF, porém não para a 

especialidade de cardiologia.  A disponibilidade médica é, em média, de cinco turnos 

de atendimento semanal e a carga horária mensal para as visitas domiciliares varia 

de unidade para unidade, conforme número de acamados, ou impossibilitados de 

irem à unidade, além de possíveis demandas que surjam. De acordo com consulta 

prévia a gestores da secretaria municipal de Mangaratiba, não existem exigências 

para a contratação dos profissionais médicos para a ESF, no que se refere à sua 

formação. Podem ser generalistas ou especialistas em Saúde da Família, ou 

Medicina e Comunidade, sendo a amostra bastante heterogênea, segundo suas 

especialidades médicas (gastroenterologista, alergologista, clínicos etc.).  

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Foram definidos como sujeitos da pesquisa os médicos que atuavam nas unidades 

de Saúde da Família do Município de Mangaratiba como médicos de família e que 

se dispuseram a participar da entrevista semiestruturada (Apêndice I),  a preencher 

um questionário autoaplicável (Apêndice II) e a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice III). De um total de treze médicos, foi possível 

entrevistar 10 deles. As perdas ocorreram porque dois dos médicos não quiseram 

ser entrevistados e um terceiro tinha especialidade em cardiologia, o que traria 

conflito com o objeto da pesquisa.  

 

4.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi feita em dois momentos. Primeiro, por meio de entrevista 

semiestruturada, gravada em áudio, realizada com os médicos das ESF do 

Município de Mangaratiba e posteriormente transcrita na íntegra pela pesquisadora.  

O roteiro de entrevista (Apêndice I) foi elaborado no sentido de alcançar os objetivos 

da pesquisa. A coleta dos dados foi realizada pela pesquisadora, a qual utilizou este 

roteiro  como norteador, buscando coletar dados quanto à formação médica, 

práticas, dificuldades e facilidades no cuidado de pacientes portadores de doenças 
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cardiovasculares na APS. Num segundo momento, imediatamente após a entrevista, 

o profissional respondeu a um questionário autopreenchido (Apêndice II), com o 

objetivo de se obter informações sobre que enfermidades são acompanhadas na 

atenção primária e quais são conduzidas para a atenção secundária ou 

acompanhadas por ambas. Foi feito um contato prévio com os médicos para avaliar  

a escolha de ambiente e horário adequados. Para preservar a qualidade da coleta 

de dados, algumas entrevistas foram feitas em local externo à unidade, conforme a 

disponibilidade dos entrevistados. 

 O local para a realização da entrevista teve, como preferência, a própria unidade de 

atuação do profissional, combinadas data e hora previamente, em que não houvesse 

atendimento ambulatorial e com espaço adequado e livre de distrações. Os 

profissionais médicos que concordaram em participar da entrevista responderam ao 

questionário autopreenchido e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), apresentado no Apêndice III.   

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

As falas foram analisadas visando identificar como se dá o cuidado dos pacientes 

com DCV pelos médicos da APS, condições clínicas que motivam o 

encaminhamento para o especialista, as dificuldades encontradas, entre outros 

aspectos. Após esta etapa, foram destacadas as demandas oriundas da atenção 

básica para a cardiologia, segundo a visão dos médicos entrevistados e as 

demandas que se enquadravam como condições sensíveis à atenção primária.   

Os dados foram analisados à luz da análise de conteúdo que "compreende técnicas 

de pesquisa que permitem, de forma sistemática, a descrição das mensagens e das 

atitudes atreladas ao contexto da enunciação, bem como as inferências sobre os 

dados coletados" (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014. p.14). Dentro desse 

universo, optou-se pela modalidade análise temática, que consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de 

aparição, pode significar coisa para o objetivo analítico escolhido" (BARDIN, 2016, p. 

68). 
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A análise de conteúdo, em sua maioria, perpassa três fases: Pré-análise, Exploração 

do material, Tratamento dos resultados, suas interpretações e inferências.  A pré-

análise é uma fase de organização: 

Corresponde a um período de intuições, mas não tem por objetivo 
tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a 
conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 
sucessivas, num plano de análise. (BARDIN, 2016, p. 63)  

Um segundo momento foi a exploração do material obtido na pré-análise, a qual foi 

plena na execução de cada uma de suas etapas, em conformidade com o 

planejamento feito anteriormente.  Foi uma fase de muita dedicação e trabalho, 

buscando a codificação, decomposição e enumeração das propostas programadas 

na fase anterior. 

A terceira fase consistiu do tratamento dos resultados obtidos e sua respectiva 

interpretação. Esta etapa foi iniciada com os resultados ainda sem relevância, os 

quais, após um tratamento adequado, tornaram-se claros e com significância, o que 

possibilitou inferências, interpretações relacionadas aos objetivos propostos e, até 

mesmo, novas informações não esperadas (BARDIN, 2016). 

 

4.6 QUESTÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estácio de Sá, constituído nos termos da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012, sob a CAAE 

06019419.4.0000.5284. Foi também autorizado pela Secretaria Municipal de 

Mangaratiba, através da assinatura de uma Carta de Anuência pelo então Secretário 

de Saúde. 

A pesquisa também seguiu a resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, de acordo 

com princípios éticos de pesquisa em humanos ou em ciências humanas. 

Após a defesa da dissertação, tem-se como prioridade expor os resultados e 

considerações à Secretaria Municipal de Saúde de Mangaratiba, aos  gestores e 

supervisores locais, a fim de contribuir com informações que poderão ser úteis na 

ampliação do cuidado de pacientes portadores de DCV na APS do município. 



 37 

Todos os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 
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5 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Dos onze médicos entrevistados, um deles se mostrou especialista em cardiologia, 

tendo sido excluído do estudo por potencial viés aos objetivos deste estudo. Dois 

médicos mostraram-se resistentes quanto à marcação do encontro para a entrevista, 

sendo considerados como perdas. Do total de 13 médicos que atuam na ESF em 

Mangaratiba, dez foram inseridos no estudo, sendo que sete eram do sexo 

masculino e apenas três eram do sexo feminino. A predominância de médicos do 

sexo masculino atuando nas ESF também foi pontuada em um estudo envolvendo 

29 médicos de família em um município de pequeno porte, de uma regional de 

saúde do Paraná, em que 24 eram do sexo masculino, o que correspondeu a 83% 

da amostra (SANTINI et al., 2010). Possivelmente possa se creditar esta 

predominância de homens em algumas ESF,  ao número ainda superior de médicos 

do sexo masculino formados e que aumenta em proporção conforme a idade é mais 

avançada. Segundo estudo realizado no período de 2017 (SCHEFFER et al., 2018), 

havia cadastro de 414.831 profissionais médicos em atividade no Brasil, dos quais 

54,4% eram homens e 45,6%, mulheres. O estudo ainda afirma que esta diferença 

vem diminuindo com o crescimento da feminilização da medicina no País. 

As mulheres já são maioria entre os médicos mais jovens. Nas faixas 
seguintes, a participação dos homens é sempre maior, subindo para 54,8% 
entre 40 e 44 anos, para 62,5% entre 60 e 64 anos, e atingindo 79,5% no 

grupo com 70 anos ou mais. (SCHEFFER et al., 2018, p. 36) 

Machado (1997), há quase duas décadas, apontava uma crescente curva no número 

de mulheres em formação médica no Brasil, e afirmava que a feminilização era um 

processo em curso:  

O fenômeno da crescente participação das mulheres no mundo do trabalho 
é fato observável em nível mundial, alterando definitivamente o quadro de 
trabalhadores em quase todos os setores da economia. A saúde 
acompanhou esse processo e tem experimentado uma das mais altas taxas 
de feminilização no mundo do trabalho. No Brasil, as escolas médicas 
refletem, no registro de novas matrículas, essa rápida ascensão das 
mulheres na profissão. [....] Essa é uma questão importante, que afeta 
nuclearmente a profissão médica e que denominamos 'transição de gênero'. 
Arriscamos afirmar que, provavelmente, nas próximas décadas, a profissão 
médica passará a vigorar no cenário das profissões liberais como uma 

profissão predominantemente feminina. (MACHADO, 1997, p. 47) 
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Ao identificar a formação médica dos entrevistados, perceberam-se as múltiplas 

especialidades, conforme mostra a Tabela 2, das quais boa parte não é relacionada 

ao perfil que se espera de um médico generalista. Machado, Sousa e Souza (1999), 

em estudo que objetivou  traçar o perfil dos médicos e enfermeiros que atuavam no 

Programa Saúde da Família, dentre os vários perfis coletados, quanto à formação, 

observaram que 37,2% dos médicos cadastrados tinham feito residência médica nas 

especialidades de Medicina Geral Comunitária, Gineco-Obstetrícia e Pediatria.  No 

presente estudo, somente dois profissionais possuíam especialização em Saúde da 

Família; houve predomínio de especialização em Medicina do Trabalho e 

Ginecologia e Obstetrícia. Um dos médicos não possuía especialização concluída, 

apesar de já atuar no município há, aproximadamente, oito anos; outro profissional 

tinha se formado há apenas seis meses. Um único médico possuía especialização 

em Gestão de Saúde. 

Quadro 1 - Comparação entre especialidades médicas encontradas dos 

Médicos das ESF do Município de Mangaratiba 

Médicos 

ESF 

Medicina 

Trabalho 

Ginecologia 

Obstetrícia 

Clínica 

Médica 

Gestão 

em 
Saúde 

Saúde 

da 
Família 

Geriatria Acupuntura Alergologia Medicina 

Intensiva 

Ortopedia Pediatria Sem 

especialização 

1            X 
2 X X X          
3 X X      X     
4   X X  X       
5  X           
6         X X   
7     X  X      
8           X  
 9 X X   X    X    
10            X 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

A realidade encontrada nas preferências por especialidades como 

Ginecologia/Obstetrícia e Clínica Médica confirmam uma tendência observada em 

estudo do CFM de 2018 (SCHEFFER et al., 2018). No referido estudo, as principais 

escolhas dos recém-formados foram: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, 

Ginecologia e Obstetrícia e Anestesiologia, totalizando 48,3% dos entrevistados, o 

que se aproximou do total de pesquisados que já atuavam no mercado de trabalho 
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(45%). A especialidade de Medicina de Família e Comunidade ocupa a 14ª posição 

nas preferências para mulheres e 15ª para os homens (SCHEFFER et al., 2018), 

possuindo ainda pouca expressividade em relação às demandas da sociedade e 

sendo a especialidade com maior número de vagas ociosas nos concursos de 

Residência Médica: 

Verifica-se também a menor demanda em relação à oferta ampliada em 
determinadas especialidades, ou seja, mais vagas do que candidatos. Isso 
pode justificar, por exemplo, boa parte das 4.389 vagas não ocupadas nos 
programas de RM em Medicina de Família e Comunidade em 2017. 
(SCHEFFER et al., 2018, p.141) 

 

A especialidade Medicina de Família e Comunidade apresenta sua oferta ampliada 

para residência médica nos últimos anos (SCHEFFER et al., 2018), porém é a 

primeira opção de escolha para apenas 1,5% dos recém-formados. 

Considerando as novas Diretrizes Curriculares de 2014, com ênfase na formação de 

um médico generalista e atendendo às necessidades de uma política de Estado que 

traga a Estratégia Saúde da Família como eixo de coordenação do cuidado, seria 

esperado que, em pesquisas futuras, se constatasse o crescimento da preferência 

por especialidades como Medicina de Família e Comunidade. Para que isso ocorra, 

políticas facilitadoras de interiorização e remuneração desta especialidade deverão 

ser implementadas.  

Segundo Mendes (2012, p.97), 

Os graduandos das escolas de saúde não são formados para o exercício 
das funções de profissionais de saúde da família e comunidade. Ao 
contrário, dada a força do paradigma flexneriano nessas escolas, os alunos 
passam por uma formação com foco na especialização. É possível que uma 
das razões para isso seja a hegemonia do sistema de atenção à saúde, 
fragmentado e voltado para as condições agudas. 
 

 Espera-se que a proposta das novas DCNs possam ser promotoras de mudanças 

futuras no perfil de médicos nas próximas décadas. Para Scheffer et al. (2018), há 

uma expectativa de aumento na formação de médicos de Família: 

Medicina de Família e Comunidade, essencial na Atenção Primária e na 
Estratégia Saúde da Família, por exemplo, contava em 2017 com apenas 
5.486 médicos, ou seja, 1,4% do total de especialistas do País. O incentivo 
a novos programas e vagas de residência médica nessa especialidade 
aponta o potencial aumento do número de especialistas, embora exista um 
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alto percentual de vagas ociosas e uma notável migração de parte desses 
médicos do setor público para o privado. (SCHEFFER et al., 2018, p. 143) 

A lei nº 12.871/2013 (BRASIL, 2013), que trata do programa Mais Médicos quanto à 

formação de médicos no Brasil, vincula que haja adequação, nas grades dos cursos 

de medicina, às DCNs  para o bom funcionamento desta carreira:  

Art. 4º O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva 
implantação das diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE). 

§ 1º Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico 
na graduação serão desenvolvidas na Atenção Básica e em Serviço de 
Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o tempo mínimo de 2 (dois) 
anos de internato, a ser disciplinado nas diretrizes curriculares nacionais.  

§ 2º As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência 
e Emergência do SUS e as atividades de Residência Médica serão 
realizadas sob acompanhamento acadêmico e técnico, observado o art. 27 
desta Lei. (BRASIL, 2013)  

 

No tocante ao período de formação médica e atuação na ESF do município, os 

médicos possuem de seis meses a 42 anos de formados, com média de sete anos e 

seis meses. Quanto ao tempo de atuação na ESF do município, variou de cinco 

meses a 14 anos, com média de três anos e quatro meses. Do total de 

entrevistados, sete tinham menos de três anos de atuação na ESF (Tabela 3). Os 

dois médicos com mais tempo de atuação são concursados no município, cumprindo 

o seu vínculo na APS, o que favorece a permanência na ESF, por terem optado pela 

migração das UBS para ESF.  

Quadro 2 -  Comparação entre o tempo de formação na graduação de medicina 

e tempo de atuação na ESF do Município de Mangaratiba 

Médico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tempo de Formado -anos 16 18 17 41 42 20 5 16 29 0,7 
Tempo na ESF do Município - anos 8 <3 <3 1 14 1,5 4 0,5 0,5 0,5 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019 

Em pesquisa do CFM (SCHEFFER et al., 2018), realizada com os médicos recém-

formados de 2017, 84% dos entrevistados apontam que as condições de trabalho 

são o principal fator para que um médico se fixe em um local de trabalho ou em 

determinada cidade. Quando foram perguntados sobre uma situação hipotética, na 
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qual a remuneração, condições de trabalho e número de horas fossem equivalentes 

aos do setor privado e público, 47% afirmaram que escolheriam trabalhar no SUS, 

contra 12% para o serviço privado. O restante, 41%, mostrou-se indiferente às 

opções. Acredita-se, portanto, que o fato de serem concursados garante a 

estabilidade verificada no presente estudo. 

A partir da análise das entrevistas, foram criadas as categorias descritas a seguir: 

capacitação para lidar com doenças cardiovasculares (DCV) na atenção primária à 

saúde (APS); conhecimentos de protocolos e portarias da APS para o manejo de 

DCVs; processo de trabalho no manejo das DCVs; ferramentas de qualificação no 

manejo das DCVs na APS de Mangaratiba; como lidam com situações que 

envolvem o manejo das DCVs; dificuldades observadas no cotidiano; condução 

clínica de doenças cardiovasculares identificadas no território e sugestões para 

melhoria da linha de cuidado dos portadores de DCVs. 

A seguir, exibi-se na figura 2, as categorias analíticas: 

 

 

Figura 2 - Categorias Analíticas 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
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5.2 CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

5.2.1 Capacitação para lidar com doenças cardiovasculares (DCV) na atenção 

primária à saúde (APS) 

 

Quando questionado sobre capacitação que possuía  para lidar com DCVs, um dos 

médicos, com especialização em Saúde da Família, relata que, na grade curricular, 

não houve ênfase para lidar com estas enfermidades. Entretanto,  outro 

entrevistado, que fez especialização na lógica de Residência Médica em Saúde da 

Família e Comunidade, relata que adquiriu competências necessárias para o manejo 

dessas situações clínicas mais comuns. Um dos médicos, que não possui nenhuma  

especialização, embora seja formado há muitos anos, relatou que suas experiências 

nas emergências em hospitais da Baixada Fluminense e na prática clínica do dia a 

dia, teriam contribuído para adquirir competências para manejo destas doenças na 

APS.  

Alguns médicos relataram experiências como médicos de família em outros 

municípios e que contribuíram para atuarem na ESF do Município de Mangaratiba:  

Eu era Médica de Família numa cidadezinha chamada Eugenópolis, que é 
Minas, que fica no ladinho de Itaperuna, e lá eu fui preparada, mas isso 
recém-formada, né? Eu tive aulas práticas. Eu tive um curso rápido em 
Campos, mas não recebi certificados nem nada... Como se uma pessoa que 
foi lá e nos orientou, como que fazia, como que desenvolvia o projeto, o 
programa, tudo direitinho. (E3) 

Fiquei, durante muito tempo, trabalhando em UBS... mais ou menos uns 
cinco, seis anos. Eu fiquei responsável pelo Programa do Adulto e o 
Programa do Adulto incluía, de uma forma, o carro-chefe mesmo, era o 
HIPERDIA, que era a doença de hipertensão e diabetes. E, para 
incrementar isso, depois que as unidades básicas elas funcionaram bem 
com seus programas de saúde, aí chegou a ESF... Eu fiquei 10 anos nesta 
estratégia. (E4) 

Um dos médicos fez dois anos de Residência Médica em cardiologia, porém há 40 

anos. Quando interrogado sobre capacitação para lidar com as DCVs na APS, 

relata: 

Então, minha cardiologia foi basicamente uma cardiologia clínica, né, onde 
os avanços tecnológicos como ecocardiografia, cintilografia miocárdica, isso 
tudo era muito incipiente. Então, quando as pessoas perguntam ‘Ah, a 
senhora é cardiologista?’, eu digo, eu não sei se hoje eu sou cardiologista, 
eu sei que eu sou uma clínica com uma boa formação em cardiologia. (E4) 
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Um dos entrevistados relatou a dificuldade de lançar mão do conhecimento prévio 

adquirido em situações que exijam maior agilidade na tomada de decisão. Ou seja, 

embora capacitado para atuar no manejo das DCVs, não consegue juntar a teoria 

adquirida com as ações práticas: 

eu tenho vários curso de cardiologia... tenho curso de eletro... tenho curso 
da Berkley... tenho curso de emergência... fiz agora...  há pouco tempo fiz 
pela residência... fiz o ATLS, o Advanced, o ACLS, Suport Life, Suporte da 
Vida Avançado em Cardiologia... aula prática com tratamento de bloqueio, 
com tratamento de arritmias, com medicação, comandando equipe... Fiz o 
avançado também de pediatria em cardiologia, mas... pra prática imediata... 
eu vou ter que ter alguma coisa pra poder... algum guiazinho... pra poder 
pegar mesmo... eu esqueço muito... não consigo guardar. (E 9) 

 

Lidar com a linha de cuidado das DCNTs é pressuposto essencial para a condição 

de médico de família e comunidade, dada a magnitude epidemiológica  destas 

doenças, a crescente morbimortalidade, os custos que agregam. Do mesmo modo, 

as DCNTs geram eventos contínuos/crônicos que, com frequência, se agudizam, 

especialmente quando não são bem cuidados, podendo ser um tema analisador das 

situações de fragmentação da integralidade do cuidado (MALTA; MERHY, 2010). 

Quanto a capacitações realizadas pelo município de Mangaratiba, para a condução 

do cuidado de DCVs, nenhum entrevistado reconheceu a existência. 

Não. Nenhuma. Agora que entrou esse novo coordenador do ESF, que ele 
fez uma reunião, né, mais para orientar, uma orientação relacionada a isto, 
mas uma capacitação não. (E3) 

Eu migrei. Realmente eu não tenho essa capacitação. Eu fui adquirindo 
experiência trabalhando. Agora, assisti palestras, mas nenhuma 
capacitação. (E5) 

 

Malta e Merhy (2010), ao fazerem uma análise das linhas de cuidado (LC) das 

DCNTs, destacam alguns fatores comemorativos, que acabam por promover sua 

fragmentação. Dentre eles, a ausência de gestão e regulação dos processos de 

trabalho que as envolvem: 

Os gestores formais são os garantidores dos macroprocessos, sua atuação 
é definidora do planejamento e gestão da rede, articulação intersetorial, 
funcionamento da regulação, existência da rede de serviços, insumos, 
regulação de fluxos assistenciais, formação e capacitação dos 
trabalhadores no trabalho e, até mesmo, a priorização da agenda da 
integralidade do cuidado. (MALTA; MERHY, 2010, p. 601) 
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Como pode ser observado, quase na sua totalidade, os médicos não traziam em sua 

formação qualificação específica prévia para o manejo das doenças 

cardiovasculares e tampouco reconheciam tê-la recebido da gestão local durante o 

período em que atuam na APS.  

 

5.2.2 Desconhecimentos de protocolos e portarias da APS para o manejo de 

DCVs 

 

Quando perguntados sobre o conhecimento de protocolos existentes voltados ao 

manejo de DCVs na APS, dos dez entrevistados, apenas dois deles conheciam o 

Protocolo de Regulação Ambulatorial de Cardiologia Adulta do SUS. O caderno 

citado está disponível, gratuitamente, no portal do SUS e facilmente encontrado em 

plataformas de pesquisa. O documento versa sobre a linha de corte entre o manejo 

das DCVs na APS e o momento de serem encaminhadas para a atenção 

secundária. Contempla o manejo de seis patologias específicas, em seis protocolos 

também individualizados, sendo elas: Insuficiência cardíaca, Arritmias, Síncope ou 

Perda Transitória da Consciência, Hipertensão Arterial Sistêmica e Valvopatias. Ao 

considerar que apenas dois dos médicos conheciam o protocolo do manejo de DCV 

para proceder encaminhamento para a atenção secundária - cardiologia, depara-se 

com os quesitos necessários para ser um Médico de Família e Comunidade. Ele 

deve estar preparado para manejar estas patologias em diferentes níveis de 

complexidade ou saber onde buscar conhecimento. Entretanto, as falas dos 

entrevistados sugerem não se sentir responsáveis pela aquisição desse 

conhecimento. Tal movimento deveria ser uma função da instituição que os contrata 

ou dos especialistas:  

Acho que investir em atenção primária é bom pro paciente, pro Estado, é 
bom pra todo mundo. Então, investir não é só colocar o cara pra trabalhar e 
dizer ‘aí, se vira’; acho que capacitar, mesmo o profissional já capacitado ter 
uma reciclagem, é importante, a informação, como eu digo, nunca é demais. 
(E1) 

Isso causa um estranhamento, visto que o manejo da HAS, doença tão prevalente, 

ou de outras questões simples no manejo das DCVs, ainda traz dúvidas quanto à 

tomada de decisão da terapêutica adequada pelos entrevistados.  

na maioria das vezes, quando é uma hipertensão leve, primária, assim, a 
gente começa a tratar ali. Eu peço um eletro, às vezes eu peço um eco e 
vou vendo. Aí eu peço, depois que eu pedi tudo isso já, eu peço pra ele 
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passar por um cardiologista só pra confirmar se tá legal aquela receita, né, 
que eu prescrevi. Se ele der o ok, a gente continua o tratamento. (E3) 

Da mesma forma, estudo realizado por Silva et al. (2014) mostra que profissionais 

médicos e enfermeiros demonstraram desconhecimento em relação ao diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento da gestante com sífilis gestacional. A despeito da 

análise geral do total de questões ter mostrado que 60% destas foram respondidas 

corretamente, considera-se esse percentual aquém do esperado, pois a sífilis é 

doença altamente prevalente, de fácil tratamento, presente em capacitações, com 

protocolos bem estabelecidos e que recebeu investimentos para o seu controle 

pelos órgãos responsáveis pelas políticas públicas de saúde ao longo dos últimos 

anos. 

Assim como na sífilis, o manejo das DCNTs é bem definido em protocolos e 

programas do governo, como o HIPERDIA, por exemplo, disponíveis e acessíveis no 

portal do MS, sendo de responsabilidade do profissional que atua nas ESF ter 

competência para tratá-las no seu dia a dia. 

Malta e Merhy (2010) consideram que: 

Embora as diretrizes para intervenção no curso das DCNT estejam 
estabelecidas por consensos científicos, não constituem informações 
rotineiramente manipuladas pelas equipes de saúde, gerando cuidados 
incompletos e muitas vezes ineficazes, o que termina por colocar em risco a 
vida dos pacientes, além de sobrecarregar financeira e operacionalmente o 
sistema. (p. 598) 

 

Estes mesmos autores consideram alguns aspectos geradores da fragmentação da 

Linha de Cuidado, a saber: deficiência da rede de serviços (insuficiência do apoio 

diagnóstico-terapêutico) e inexistência ou insuficiência de ofertas específicas (alta 

complexidade, exames não cobertos). Outras questões como não vinculação, saber 

insuficiente, negação ou cerceamento de uso de tecnologias adequadas, retardo ou 

não fechamento do diagnóstico, não oferta de mecanismo de acolhida às demandas 

agudas podem ser caracterizadas como desresponsabilização de um cuidador, 

gerando repetições de procedimentos desnecessários e tornando a atenção mais 

dispendiosa e pouco eficiente. O não conhecimento e a não qualificação do 

profissional não o exime da culpa sobre um fenômeno deletério ao paciente. Um 

modelo assistencial que favoreça a produção social do trabalho impede a  

fragmentação do cuidado.  
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Em estudo realizado no município de  Joinville, no ano de 2010,  que tinha como um 

dos objetivos  estimar a prevalência do controle da hipertensão arterial em adultos 

atendidos nas UBS do município, foi observado algo semelhante. Constatou-se 

baixa adesão aos protocolos e instrumentos necessários para a coleta de dados 

clínicos dos pacientes, o que gerava comprometimento no manejo da HAS e 

potencial risco às suas complicações, com controle inadequado da doença 

(HOEPFNER; FRANCO, 2010). 

Quando indagados sobre a Portaria nº 221, que constitui a Lista Brasileira de 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008) quatro médicos a reconheceram após ser oferecido um exemplar para leitura, 

porém três deles apenas reportaram ter conhecimento sobre a mesma sem tecer 

comentários com propriedade:  

Já lembro. Ah, tem outras situações. Ah.... tem ligada ao CID tudo isso, 
essa eu já, já... (E2) 

Hum... são as patologias mais simples. Ah, sim. (E6) 

Sim, sim... conheço. (E5) 

Apenas um deles falou com propriedade sobre a importância da APS como 

ordenadora do cuidado, capaz de ser resolutiva a ponto de diminuir internações  

hospitalares desnecessárias e onerosas: 

Quando a gente fala de doenças sensíveis à atenção primária, são doenças 
que a gente consegue manejar dentro da ESF. O principal foco pra... pro 
município, seria a gente poder esvaziar o terciário, esvaziar os hospitais, 
esvaziar as especialidades, porque na ESF a gente consegue atuar muito 
diminuindo essas, melhorando o cuidado nessas doenças que são 
sensíveis, evitando internações, evitando é... o... próprio absenteísmo [...] 
isso ajuda muito o município a enxugar o caro que é a internação, que é a 
hospitalização... (E9) 

Isso corrobora com Mendes (2012) quando ele destaca que: 

Em geral, as propostas de redes de atenção às urgências e às emergências 
desconsideram, totalmente, a importância fundamental do PSF como ponto 
de atenção dessas redes. É a ausência de resolutividade da APS em 
situações de urgência que, em grande parte, leva à pletora de pessoas, sem 
urgências ou com urgências moderadas, nos grandes equipamentos 
ambulatoriais e hospitalares, contribuindo para as filas e para os corredores 
cheios de pessoas. (MENDES, 2012, p. 99) 

Muitas vezes, a responsabilidade pela baixa resolutividade pode ser decorrente de 

falhas do médico em gerenciar seu aprimoramento. Poder-se-ia apontar múltiplos 
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fatores: pouca qualificação específica para atuar na ESF, pouca disponibilidade 

pessoal para estudar situações prevalentes no território e algumas inerentes à 

gestão. Por conta disso, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Medicina (BRASIL, 2014b) incluem como competência a ser desenvolvida a 

autogestão da formação, com  a premissa de se graduar profissionais críticos para 

identificarem suas fragilidades. 

O Código de Ética Médica, em seu Capítulo I, Art.5º, recomenda que "O médico 

deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do 

progresso científico em benefício do paciente" (CFM, 2009). Ou seja, 

independente de capacitações oferecidas pelos serviços contratantes, é de 

responsabilidade destes profissionais estar preparados para lidar com as 

situações prevalentes no cenário de atuação. 

 

5.2.3 Processo de trabalho no manejo das DCVs 

 

Ao abordar sobre a forma de entrada de pacientes com DCVs na APS, identifica-se 

que ela é feita, principalmente, por meio de três mecanismos básicos: emergência, 

demanda espontânea e busca ativa pelos ACS. Uma das falas pontua o 

encaminhamento por especialista de outra área, via atenção primária: 

Indicações dos profissionais da área, principalmente hoje, como a clínica da 
família tem hoje um profissional, tem a demanda dos especialistas, mas, 
principalmente, a demanda vem, que eu acho ótimo, do profissional da 
emergência. [.....] Eu tenho tido bastante atendimento onde a indicação vem 
do médico da emergência. (E4) 

A condição clínica identificada como mais frequente por todos os entrevistados é a 

hipertensão arterial sistêmica. Inúmeros estudos apontam que os brasileiros têm 

tendência a desenvolver doenças cardiovasculares causadas por hipertensão 

arterial. Segundo a OPAS (2019), 

Em 22 inquéritos populacionais, representativos de cidades brasileiras, 
identificou-se alta prevalência de hipertensão, variando entre 22% e 44% 
em adultos (32% em média) e chegando a mais de 50% em indivíduos com 
60 a 69 anos e 75% naqueles com mais de 70 anos. 

Quando foram abordadas as condições clínicas menos frequentes nos 

atendimentos, os médicos apontaram: cardiopatia dilatada, fibrilação atrial, bloqueios 

cardíacos dos mais simples aos mais extensos, cardiopatias hipertróficas e 
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hipertensivas, arritmias, angina, acidentes vasculares encefálicos, eventos 

isquêmicos, doenças arteriais; um dos médicos relatou um episódio de pericardite 

por lúpus. Estas situações clínicas, definidas como menos verificadas, talvez o 

sejam por conta da dificuldade de diagnóstico (o que sugere pouca qualificação dos 

entrevistados para o diagnóstico destas DCVs), visto que, muitas delas, são 

prevalentes na população em geral. Em 2013, ocorreram 1.138.670 óbitos no Brasil, 

339.672 dos quais (29,8%) decorrentes de DCV, a principal causa de morte no país.   

Dados norte-americanos de 2015 revelaram que HA estava presente em 69% dos 

pacientes com primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio, 77% de acidente 

vascular encefálico, 75% com insuficiência cardíaca. A HA é responsável por 45% 

das mortes cardíacas e 51% das mortes decorrentes de acidentes vasculares (SBC, 

2016). Portanto, epidemiologicamente falando, saber diagnosticar e tratar as 

situações cardiovasculares mais comuns na sociedade é premissa básica de quem 

se propõe a atender na APS. O cuidado da HA é importante, porém identificar 

complicações decorrentes dela é essencial, visto que mais de 25% das causas de 

morte no Brasil, na população adulta, têm origem na HA.  

É interessante observar que aspectos clínicos prevalentes não são reconhecidos 

como comuns pelos médicos entrevistados, como angina e acidente vascular 

encefálico. Parte dos entrevistados entende que o cuidado dessas enfermidades 

deva ocorrer em outro nível de complexidade e não retornar para o 

acompanhamento compartilhado na APS, o que merece uma reflexão no que se 

refere ao rompimento da linha de cuidado. O fato de atender um paciente na 

atenção secundária não significa que tenha que se perder o vínculo com a APS. 

se tiver alguma alteração a mais o cardiologista continua, né. Ele, pelo 
menos, ele vai uma vez por ano numa hipertensão leve; agora, quando é 
um caso mais grave, aí eu peço pra ir de seis em seis meses. (E3) 

 

Segundo Mendes (2012), a APS é responsável por três principais funções ao 

ordenar o cuidado da atenção em saúde: ser resolutiva em até 85% das principais 

demandas da população adscrita, deve ordenar a rede, coordenando os fluxos de 

referência e contrarreferência e deve estar comprometida com a saúde da 

população por ela cuidada e nas redes de atenção à saúde. 
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Ao analisar as falas dos entrevistados, um dos médicos relata que o quesito 

resolutividade não tem atingido a meta preconizada pelo SUS.  

Isso eu vou dizer... é... dentro das falácias que eu encontrei quando estudei 
Saúde da Família, uma delas foi: você consegue resolver 80%, 85% dos 
problemas... não, você não consegue resolver, além do mais, isso seria 
inviável, entende? É inviável. Eu acredito, assim, num contexto, num 
contexto onde você  tivesse... é, você tivesse todas as condições pra você 
executar, talvez grande parte sim, mas o fato é que não acontece. Ah... o 
índice de resolução - sem medo de errar - pouco mais de 70%; os 30%, não 
consigo. (E7) 

 

Ao contrário do entrevistado, para Mendes (2012), é condição sine qua non que a 

APS cumpra três funções: resolutividade de 85% dos problemas mais comuns de 

saúde; ordenação dos fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações nas 

redes e responsabilização pela saúde da população usuária que está adscrita no 

território. Para isso, o médico de família e comunidade ideal deveria ser o 

coordenador do cuidado das pessoas que atende, seja na equipe de cuidados 

primários à saúde, seja nos demais níveis do sistema:  

O médico de família e comunidade deve ter um conhecimento especial da 
grande variedade de problemas das pessoas na comunidade, incluindo os 
menos frequentes, mas que ameaçam a vida, e as emergências tratáveis, 
em pessoas de todos os grupos etários. Deve ter sua prática clínica 
baseada no melhor conhecimento científico existente, mas saber adaptar 
esse conhecimento à sua realidade de atuação e às necessidades e 
condições de cada uma das pessoas que atende (GUSSO; LOPES; DIAS, 
2018, p. 5).  

A ineficácia no manejo das doenças cardiovasculares na APS, identificada durante 

as entrevistas, certamente potencializa a fragmentação do cuidado, comprometendo 

a garantia de uma atenção integral em saúde dos seus usuários.  

 

5.2.4 Ferramentas de qualificação no manejo das DCVs oferecidas pela APS de 

Mangaratiba 

 

Quando perguntados sobre capacitação/qualificação/educação permanente recebida 

para lidar com doenças cardiovasculares, todos os entrevistados informaram não 

terem recebido treinamento do município para enfrentá-las e também não houve 

exigências de ter a formação voltada para a área, no ato da contratação para o 

serviço nas ESF. 

Não. [...] Educação permanente [...] não, não houve. (E3) 
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Comecei a trabalhar em Mangaratiba: 2003, 2004, 2005 eu fui convidado 
para fazer parte do grupo da Saúde da Família. [...] Eu migrei (da UBS para 
ESF). Realmente eu não tenho essa capacitação. [...] eu fui adquirindo 
experiência trabalhando. Agora assisti palestras, mas nenhuma 
capacitação.  (E5) 

 

Entendendo a educação permanente como a forma mais recomendada de 

capacitação em serviço no Brasil, sendo oficialmente formulada como política de 

capacitação de recursos humanos em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004), foi 

interessante observar o desconhecimento de como conduzir esta lógica de 

qualificação nas equipes onde os entrevistados atuam. Este quadro sugere que a 

política municipal de capacitação de seus recursos humanos ainda está descolada 

das preconizadas pelo Ministério da Saúde. Especificamente quanto à educação 

permanente, nenhum dos entrevistados identificou movimento compatível com esse 

modelo de capacitação em serviço.  

Segundo o Caderno de Atenção Básica à Saúde, número 27, que discorre sobre as 

Diretrizes do NASF (BRASIL, 2010, p. 20):  

As necessidades do serviço e das equipes que nele atuam exigem trabalhar 
com a aprendizagem significativa, envolvendo os fatores cognitivos, 
relacionais e de atitudes, visando qualificar e (re)organizar os processos de 
trabalho. O processo de educação permanente possibilita principalmente a 
análise coletiva do processo de trabalho para efetivar a ação educativa. 
Assim, a aprendizagem deverá ocorrer em articulação com o processo de 
(re)organização do sistema de saúde. O processo de trabalho envolve 
múltiplas dimensões organizacionais, técnicas, sociais e humanas. Portanto, 
o saber técnico é apenas um dos aspectos para a transformação das 
práticas, e a formação dos profissionais deve envolver os aspectos 
humanos e pessoais, os valores, os sentimentos, a visão de mundo de cada 
um, bem como cada um percebe e representa o SUS. Deve-se trabalhar 
com a transformação das práticas profissionais e da organização do 
trabalho simultaneamente. 

Ou seja, mesmo entendendo que o profissional de saúde deva ser o gestor de seu 

aprendizado, é também responsabilidade das secretarias municipais de saúde 

promover ações que sejam facilitadoras desse processo de aprendizagem, 

articulando a construção do conhecimento com a realidade enfrentada pelos 

serviços, no sentido de melhor organizá-los. 

Quando os médicos foram perguntados sobre conhecimento do termo 

matriciamento,  apenas um, aquele que possuía residência de medicina de família e 
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comunidade, tinha familiaridade com o conceito. Os demais não sabiam informar o 

significado:  

Matriciamento, matriciar, não. Vem de, de, de... mãe? (E2) 

Não. Conheço o NASF. (E4) 

O desconhecimento da utilização do apoio matricial como ferramenta na APS 

também foi referida por Hoepfner et al. (2014), que observaram que, ao longo do 

processo de implementação do apoio matricial em cardiologia no Município de 

Joinville, poucos profissionais tinham tido contato com esta ferramenta na APS. 

O apoio matricial apresenta as dimensões de suporte: assistencial e 
técnico-pedagógico. A dimensão assistencial é aquela que vai produzir ação 
clínica direta com os usuários, e a ação técnico-pedagógica vai produzir 
ação de apoio educativo com e para a equipe. Essas duas dimensões 
podem e devem se misturar nos diversos momentos. Fica claro, portanto, 
que o conceito de apoio matricial tem uma dimensão sinérgica ao conceito 
de educação permanente. (BRASIL, 2010, p.12) 

Após esclarecimento do que era matriciamento, os entrevistados responderam: 

 

Já ouvi falar. Isso... tivemos um profissional assim, que era o Dr. Davi 
[ginecologista], que você deve conhecer. Ele era ligado ao NASF, tá... e ele 
dava esse apoio a nós aqui, à clínica da família, chegando até a vir a 
unidades em casos, ele visitava alguns postos, ia lá em Muriqui, vinha aqui, 
de acordo com a necessidade que nós solicitávamos a presença dele. (E5) 

Eu tive já... é fisioterapeuta, em função de pacientes com problemas pós-
operatórios que precisavam fazer uma fisioterapia respiratória, ou pós-
operatório de uma fratura... ele orientava lá na casa do paciente, orientava 
ao paciente. Ele não me matriciava, ele matriciava a família. (E5) 

Só na ginecologia, na obstetrícia... (E1) 

Não tive matriciamento de cardiologista não. Nem sei quem é o 
cardiologista (risos). (E6) 

Como dito anteriormente, o matriciamento é uma ferramenta disponível para ser 

usada pelo NASF. Seu objetivo é capacitar as equipes da APS, por meio de ações 

conjuntas com estes profissionais,  proporcionando a ampliação de sua capacidade 

resolutiva. Através de um cuidado compartilhado, dirime a fragmentação da atenção 

e promove a criação da rede de assistência em saúde (BRASIL, 2014a). Segundo 

Campos e Domitti (2007), o apoio matricial complementa ferramentas como 

referência, contrarreferência, regulação e protocolos que são preconizados em 

sistemas hierarquizados. 
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Uma experiência exitosa para reduzir entraves no manejo de pacientes com DCV na 

APS, foi a implantação da especialidade de cardiologia como matriciadora, no 

Município de Joinville. Hoepfner et al. (2014), após terem consultado os profissionais 

de saúde da cidade e pela percepção dos problemas locais,  propuseram, em 2010, 

uma revisão da diretriz de HAS e promoveram atividades de educação permanente, 

com foco na cardiologia. Além disso, com a introdução do apoio matricial em 

cardiologia, puderam propiciar a reorganização no processo do cuidado dos 

pacientes portadores de DCV.  

Segundo o estudo, o município de Joinvile possuía, na época, 56 unidades de APS, 

sendo 36 em modelo de ESF, 14 apenas com Agentes Comunitários de Saúde e 

seis unidades no modelo convencional. O apoio matricial foi planejado para ser 

executado em dois dias semanais, com presença de um médico cardiologista e uma 

enfermeira, que se deslocavam para as unidades. Contavam, ainda, com o apoio de 

dois cardiologistas na retaguarda secundária, sendo um deles o próprio matriciador. 

Após dois anos da implementação do projeto de matriciamento em cardiologia, os 

resultados quanto ao impacto na fila de espera para a especialidade tiveram uma 

redução de 11.180 para 3.739 pacientes, mesmo considerando as novas demandas 

que surgiram para a especialidade neste período (HOEPFNER et al., 2014).  

No referido estudo, outro grande impacto foi sobre a formação dos profissionais de 

saúde nas unidades, pois a atividade de matriciamento suscitava discussão sobre 

diversos temas em cardiologia, ampliando a resolutividade da equipe no manejo de 

pacientes com morbidades vinculadas a essa área. Uma prova deste resultado foi a 

redução da necessidade de discussão de casos por unidade e de agendamentos 

prioritários que, no início do projeto, em 2010, eram, em média, de 32,7 e 12 e, após 

dois anos de projeto, caíram para 12 e 3,4 respectivamente (HOEPFNER et al., 

2014). 

Observa-se, portanto, que Mangaratiba utiliza pouco a ferramenta de educação 

permanente, assim como os médicos, envolvidos em sua rotina de trabalho, não se 

apropriam de conhecimentos necessários ao manejo de situações prevalentes 

relacionadas às doenças cardiovasculares, o que, naturalmente, deve comprometer 

a resolutividade do cuidado de enfermidades sensíveis à APS.  
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5.2.5 Como lidam com situações que envolvem o manejo das DCVs 

 

Para acompanhar as DCVs identificadas no seu território, os entrevistados são 

apoiados pela Secretaria Municipal de Saúde em três aspectos: a possibilidade de 

referenciamento ao especialista (cardiologista) dos casos que encontram 

dificuldades em acompanhar; a disponibilidade de solicitação do Eletrocardiograma 

(ECG) e do Ecocardiograma (ECO) para diagnóstico e acompanhamento do quadro 

clínico de seus pacientes e encaminhamento para hospital de referência em 

situações de emergência.  

Dentre os médicos, dois relataram que, antes de referenciar à atenção secundária 

os pacientes com DCVs,  eles tentam investigar, utilizar protocolos para chegar a um 

diagnóstico: 

Eu, é assim, tento investigar e eu mesmo resolver. Eu evito encaminhar. 
Mas, às vezes, quando foge muito do nosso conhecimento, realmente a 
gente requer, aí, o auxílio dos colegas especialistas, aí e tal... Segue o 
protocolo. Se tem a suspeita de uma doença meio que complexa...  pra ver 
se tem algum acesso, alguma abertura pra isso, e tem justificativa até pra 
fazer o encaminhamento.  (E1) 

Então, você maneja seu paciente de acordo com o tempo que você tem... 
se é uma patologia que eu verso pouco sobre ela, mas que eu tenho como 
buscar na... em artigos, na internet... analisando... eu vou acompanhar esse 
paciente com o tempo... se eu tenho tempo pra acompanhar essa 
paciente... eu vou reagendar... vou vê-lo em 15 dias, vou começar uma 
investigação com exames complementares que eu julgar necessário e vou 
aprofundar no assunto... isso... e vou evoluir... Então, a longitudinal idade é 
ter um prontuário bem explícito, ter um prontuário bem embasado... uma 
história clínica bem embasada e dar uma continuidade nisso... até o ponto 
que eu vejo que eu não consigo manejar... e se eu tiver que encaminhar eu 
vou encaminhar pra especialidade. (E8) 

 

Outro entrevistado destaca a dificuldade em manejar certas DCVs, sendo 

imprescindível o referenciamento: 

Preciso do encaminhamento pro próprio cardiologista [...] porque, embora a 
minha formação seja de cardiologista, pela própria tecnologia, pelo tempo 
de formação, algumas coisas a gente não, não consegue manejar bem. (E4) 

Os entrevistados também foram interrogados sobre o encaminhamento dos 

pacientes da APS para a atenção secundária. A questão abordava a existência ou 

não de documento específico de referência, formulário próprio, exigências mínimas 

para seu preenchimento. Quase a totalidade declarou não haver tais exigências, 
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mas consideraram ser importante a descrição da suspeita diagnóstica e a 

justificativa que motivou o encaminhamento. 

Pro cardiologista vai num receituário comum, não tem exigência. Ao serviço 
específico de cardiologista e tal, faço, coloco a situação do paciente, 
encaminho e pronto e vai. (E2) 

Não há essa burocracia, não. Nós temos até esse pequeno formulário aqui, 
encaminhamento ao serviço ambulatorial, marca e bota a justificava, é 
importante colocar a justificativa, e eles atendem. (E5) 

se tiver um, um, um cardiologista, até porque na unidade, se fizer parte do 
grupo da equipe médica do município, a gente basta botar assim: 
encaminhado para doutor ‘fulano de tal’, então a gente não enche ele, sabe, 
você não dá a ele, é, é,  subsídios do que você já, já  fez, qual medicamento 
que o paciente já tomou, essa coisa toda. (E4) 

Sobre tempo de espera entre o referenciamento e o atendimento na atenção 

secundária, a maioria não souber precisar.  Um dos médicos relatou 30 dias; outros, 

três meses.  

Bom, esse é o problema de um lugar pequeno, influenciado tanto 
politicamente quanto, como é que se chama, do nepotismo que existe. Se 
for familiar é rápido, se não for familiar é um pouco mais demorado [...] 
agora, sozinho [o usuário, sem ajuda de alguém], eu acho que a média do 
tempo seria de 60 a 90 dias, é. Inclusive a gente não tem uma priorização 
[...] (E4) 

Outro médico, que trabalha em uma unidade mista e que possui atendimento no 

mesmo dia que a cardiologia, relatou facilidade de acesso. Entretanto, atuante na 

mesma unidade, outro entrevistado relatou experiência diferente: 

Posso ser sincera? Eu acho que entra muita gente. Infelizmente, a fila não é 
uma fila como a gente gostaria que fosse realmente, sabe? Às vezes, você 
tem um paciente que precisa, aquela paciente vai pro final da fila, porque a 
pessoa tem um conhecimento e vai puxando as pessoas que têm 
conhecimento, e colocando aqueles outros para trás [...] Se um médico 
pede lá, URGENTE, é porque ele tem urgência realmente. (E3) 

 

Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais de saúde que atuam nas equipes 

da APS têm como recurso para a garantia da integralidade da atenção aos pacientes 

de seu território o encaminhamento para a atenção secundária ‒ especialidades. 

Para tanto, é mister que o paciente tenha real indicação clínica para ser 

encaminhado e é necessário se ter clareza sobre quais as condições clínicas ou 

motivos de encaminhamento devem receber prioridade no acesso. Sendo assim, é 

fundamental que a gestão, em parceria com os outros pontos de atenção envolvidos 
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nesta rede de cuidados, estabeleça, nas respectivas especialidades, quais os 

pacientes necessitam ser atendidos pelos especialistas e aqueles que não precisam 

ser atendidos em outro nível de atenção à saúde e podem ser acompanhados, 

exclusivamente, pela Atenção Básica (BRASIL, 2016). 

Quanto a exames complementares, um dos médicos observou que, hoje em dia, 

existe maior facilidade em solicitar o ECO do que algum tempo atrás. Outros 

suportes diagnósticos como MAPA, Holter e Teste Ergométrico, apesar de serem de 

baixo custo, não estão disponíveis no município, o que dificulta seu acesso, e, na 

maioria das vezes, os pacientes os fazem em clínicas particulares, o que depende 

de suas condições financeiras. Pode-se considerar uma grande fragilidade no 

manejo das situações clínicas, visto que são procedimentos simples que auxiliam na 

conduta terapêutica de equipes de APS. O ECG é usado por todos, mas existem 

algumas dúvidas, como já ditas, quanto às arritmias e bloqueios. 

Eu vou até o ECO. Assim, quando chega na parte, se eu acho que tem que 
fazer um cateterismo, eu encaminho, pelo o próprio eco eu encaminho pro 
especialista. (E4) 

Surpreendente! A partir de... outubro do ano passado, eu tenho conseguido 
fazer o ecocardiograma, com Doppler;  eu consigo, por exemplo, fazer... 
realizar um eletrocardiograma simples, entendeu? (E7) 

Na experiência de implementação do apoio matricial em Joinville, os pesquisadores 

utilizaram, como estratégia inicial, a avaliação dos encaminhamentos para a 

especialidade de cardiologia, juntamente com os médicos e enfermeiros das 

unidades da referência que participaram do projeto. Constatou-se que muitos 

encaminhamentos ocorriam devido a laudos de exames complementares e no 

manejo das DCVs. Quanto ao eletrocardiograma, laudos de bloqueios divisionais do 

feixe de His, alterações inespecíficas de repolarização ventricular e presença de 

extrassístoles foram os principais motivos de encaminhamento. Sobre exames de 

RX, laudos de possível aumento ventricular também foram motivo para que os 

pacientes fossem encaminhados à especialidade. O manejo de dor torácica atípica, 

hipertensão arterial sistêmica de difícil controle e pacientes coronariopatas, mesmo 

que assintomáticos, eram causas de muitos encaminhamentos (HOEPFNER et al., 

2014). 
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Os entrevistados relatam que a cardiologia poderia se espelhar no que acontece em 

outra especialidade no município, que é o serviço de ginecologia-obstetrícia: 

[...] o único apoio que eu recebo, eu tô sendo muito sincera, o único apoio 
que eu recebo é do ginecologista, muito.  Eu sei que tem, mas sabe o que 
eu observo? Que cada um chega e faz o seu trabalho [equipe do NASF] 
cada um na sua sala individual e ninguém, ninguém quer se conhecer, pra 
não se envolver, pra não ter mais trabalho. É isso que eu observo. (E3) 

De ginecologia... que foi passado pra que os médicos do... do... da Saúde 
da Família façam o pré-natal também, mas eu já fazia, então, eu só fui lá 
pra ter uma maior orientação...     

Ele faz a consulta dele em um dia e eu faço a minha no outro, a gente não 
tem contato na verdade, entendeu? (E6) 

Quanto ao encaminhamento, em situações de urgência e emergência, dois dentre os 

entrevistados descrevem encaminhamentos em situações de doenças graves, 

referindo a unidade hospitalar como recurso de apoio ao acompanhamento das 

DCVs. Tal fato causa estranheza, visto ser muito comum urgências cardiológicas. O 

paciente grave não chega até eles? Ou as situações de emergência chegam direto 

ao pronto-atendimento das unidades mistas? 

O hospital de referência, que é o Vitor de Souza Breves, a gente encaminha 
pro hospital, pra que ele possa fazer uma triagem. Nem sempre os 
atendimentos que a gente encaminha para o hospital vão ser resolvidos lá, 
ou vão ser resolvidos dentro do município. Cada caso é um caso; mas, 
geralmente, a linha de ação é esta, encaminhar pro hospital de referência, 
no caso de uma doença grave. (E2) 

A gente mistura a emergência com a saúde básica, a gente faz prescrição 
de medicamento na emergência, a gente pede exame na emergência, 
então... fica mais fácil pra ele procurar a emergência porque a gente não 
trata a emergência só como emergência. (E4) 

 

Um dos médicos que trabalha em unidade mista faz um relato que coaduna com a 

hipótese de que algumas situações acabam sendo resolvidas nas urgências de 

unidades mistas. 

Aqui, até tem um pouco mais porque fica perto (Unidade Mista), mas a 
paciente chegou lá com uma hipertensão severa, entendeu, ou então 
chegou lá com uma crise hipertensiva, é tratada, quando ele vai pra casa e 
eu não sei mais o que se passou, então essa prevenção... olha, ele já veio 
cinco vezes na emergência. Qual foi o feedback que eu tive da emergência 
pra mim? Não tive. Então, na sexta vez, ele vai fazer um AVC. Assim que 
acontece. (E4) 
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Como visto nas entrevistas, alguns recursos estão disponibilizados para o manejo 

dos pacientes com DCVs no município, porém a ausência de outros, como alguns 

exames complementares essenciais para fechamento do diagnóstico de certas 

doenças, reduz a capacidade de resolutividade da APS.  

 

5.2.6 Dificuldades observadas no cotidiano 

 

Quando questionados sobre os principais problemas para a condução de DCV no 

território, os entrevistados elencam questões estruturais, de qualificação e 

relacionadas a como o usuário lida com a sua doença.  

Malta e Merhy (2010), quando discorrem sobre as linhas de cuidado (LC) das 

doenças crônicas não transmissíveis, numa perspectiva dos macroprocessos, 

afirmam que apenas através de uma rede de serviços organizada é possível garantir 

a integralidade do cuidado. Eles utilizam a tipologia de um circuito para representar 

as redes de atenção, nas quais cada serviço é um componente fundamental neste 

circuito e é representado como uma "estação" que o indivíduo percorre para 

alcançar a integralidade do cuidado. O grande desafio é a conexão dessas redes 

assistenciais à rede de serviços de saúde: 

Todas as 'estações' da rede de serviços são essenciais para a LC; para o 
hipertenso ou o portador de qualquer doença crônica, é essencial acessar a 
rede 'básica', ser bem acolhido, estar vinculado a uma equipe, ser 
incentivado a participar de grupos que lhe façam sentido, e não preleções 
que não lhe estimulam a rever nada no seu modo de viver, ou seja, grupos 
que consigam, junto com ele, operar a criação de novos sentidos para o 
viver. Além disto, este usuário poderá necessitar de apoio diagnóstico, 
terapêutico e de cuidados especializados, articulados e concatenados de 
forma a remetê-lo de volta ao cuidador, após o percurso em cada 'estação 
de cuidado’. Espera-se, com isto, evitar o uso dos serviços de urgência e 
dos serviços hospitalares. Entretanto, isto pode ocorrer e, no momento em 
que isto acontecer, o hospital também pode ter papel fundamental na 
ligação da rede, por exemplo: o momento de alta de cada paciente poderia 
ser um momento privilegiado para se produzir a continuidade do processo 
de cuidado na rede básica onde o usuário já está conectado, ao invés de 
simplesmente lhe fornecer uma contrarreferência sem compromisso, apenas 
de forma burocrática. (MALTA; MERHY, 2010, p. 598) 

Quanto aos exames para diagnóstico, os médicos foram questionados sobre o uso 

do ECG, ferramenta de baixo custo e sabidamente de fácil acesso na rede municipal 

de Mangaratiba. A maior parte deles solicita o exame, porém tem dificuldade em 

lançar mão dos seus resultados para interpretação do seu significado e decisão 

terapêutica: 
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Quando detecto uma coisa fora do normal, eu já encaminho logo pro 
cardiologista, porque o eletro vem sem laudo nenhum, eu... se tem algum 
médico que realmente não sabe interpretar o eletro bem, ele vai ter 
dificuldade,  porque não vem nenhum laudado. (E3) 

O básico eu faço. Bloqueios, não. Isso já fica, a gente sabe da normalidade, 
tá normal, não enfartou. Não tem um infra, não tem um supra. (E2) 

Eu tenho dificuldades pra ver... é... doenças... é... prévias, entendeu? 
crônicas... quadro agudo, momento da isquemia, eu ainda consigo ver 
bem... mas, muita coisa que tem num eletrocardiograma que a gente... 
como a gente não tem tempo pra... pra... pra ver o crônico, na verdade a 
gente não trata o crônico, eu acompanho o paciente crônico, né? Eu não 
dou a solução do problema, eu acompanho, eu faço o profilático. (E6) 

Eu conheço o eletrocardiograma, o gráfico, sei as coisas simples do 
eletrocardiograma, mas se tiver alguma patologia mais complicada, as 
arritmias são complicadas, então eu não tenho como identificar, então meu 
recurso é o Eco Doppler, peço um Eco Doppler que vem a orientação e ali 
me dá uma luz. (E5) 

Outro obstáculo ao cuidado adequado ao paciente portador de DCV, segundo os 

sujeitos de pesquisa, é a impossibilidade de uso de um arsenal de exames 

complementares mais vasto para apoio diagnóstico: 

Teste de esforço, cateterismo... só fora do município. (E6) 

O Mapa, ele tem o custo elevado, muitas das vezes inacessível, aí a adesão 
do paciente também... Tem paciente que tem uma baixa condição, então a 
adesão dele vai ser difícil, então, se oferecesse no município seria muito 
bom, entendeu? É claro, o teste ergométrico padrão, seria fundamental,  
mas também é de difícil execução, porque demanda tempo, demanda 
investimento, mas, assim... é, iria ajudar muito. (E7) 

Hoepfner et al. (2014, p. 1096) relatam similar fragilidade observada no período de 

sua pesquisa em Joinville: 

Também foram relatados problemas de estrutura dos serviços, como a falta 
crônica de equipamentos básicos como os esfigmomanômetros para 
obesos e crianças, a impossibilidade de solicitar os exames de 
eletrocardiografia de esforço e ecocardiografia. [....] a avaliação da aferição 
da pressão arterial, rotineiramente executada pelos técnicos de 
enfermagem, constatando-se a técnica fora dos moldes recomendados 
pelas diretrizes. 

Mendes (2012) argumenta que medicamentos, exames e equipamentos elencados 

pelas diretrizes clínicas devem estar disponíveis para a ESF, não necessariamente 

na unidade básica de saúde, mas com acesso garantido de forma ágil e adequada 

pelos usuários.  

 

Os médicos, na sua maioria, relatam não ter a contrarreferência, com exceção de 

um entrevistado, que identificou este movimento oriundo dos Centros de Atenção 
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Psicossociais (CAPS). Um dos médicos destaca a importância da contrarreferência 

como um feedback, que esclarece e ensina, porém declara que não é o que 

realmente acontece na maioria das vezes, pois os médicos da atenção secundária 

seguram o paciente lá, não contrarreferenciam à APS, mesmo que a enfermidade já 

esteja sobre controle e o tratamento otimizado. 

Na verdade, de nenhum especialista do município, você tem essa... você 
tem, na verdade, essa contrarreferência, essa resposta, um parecer... Não 
existe. É exatamente relatos dos próprios pacientes. (E7) 

Não volta... Eventualmente, (o paciente) quando ele tem alguma coisa 
específica para me informar, vem sim; mas é raro.  (E1) 

A gente não tem a contrarreferência, eu acho que a contrarreferência, ela é 
importantíssima pro profissional saber o que está acontecendo com o 
paciente dele e também aprende na contrarreferência; porque quando você 
manda o paciente pro especialista, ele não tem uma visão superficial, ele se 
aprofunda na doença do paciente, e ele te retorna com subsídios que te 
esclarecem e te ensinam também. [...] O profissional absorve o seu paciente 
e fica com ele, e você, a não ser que você, você tem que procurar o seu 
paciente de novo pra saber o que, que se passou com ele. Acho que falta, 
nos outros profissionais, saberem. Assim, quando eu referencio, a 
referência pra mim é uma pergunta, eu preciso de uma resposta, e eu acho 
que a gente não tem essa contrarreferência em nenhum aspecto. (E4) 

Outro fato relatado pelos entrevistados é a ausência do preenchimento do 

documento da contrarreferência, que viabilizaria a compreensão da conduta clínica 

adotada pelo especialista: 

Não, não. Eu fico sem saber. É assim, e ele vai e o prontuário do paciente 
ele fica aonde ele mora. Então, se ele vai no cardiologista lá em 
Mangaratiba, eu nunca vou saber o que aconteceu, até porque o paciente 
não sabe me falar o que aconteceu, não tenho um respaldo, entendeu? Não 
tenho um parecer. Não sabe, não sabe, aí eu tenho que tentar adivinhar o 
que tá acontecendo pela receita que ele tem. (E3) 

Não tem contrarreferência, não tem explicação, tenho do paciente o que ele 
irá me dizer. (E6) 

Um dos médicos, que atende em unidade mista, tendo acesso mais facilitado à 

especialidade de cardiologia, relata ter a contrarreferência, porém não pela lógica 

das redes de assistência, e sim, pelo contato direto, físico com os especialistas que 

trabalham no mesmo dia do seu plantão: 

Vem, sempre vem. Isso, graças a Deus, os nossos profissionais aqui do Rio 
de Janeiro fazem a contrarreferência e são até... compreendem a nossa 
dificuldade por a gente não ter essa formação de cardiologia. (E5) 
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Hoepfner et al. (2014) também apontam queixas similares quanto à  ausência da 

contrarreferência, percebida na escuta dos profissionais, em encontros realizados 

nas unidades, por época da implementação do matriciamento em cardiologia em 

Joinville. 

É possível observar um equívoco que ocorre no manejo dos pacientes com DCVs, 

em situações nas quais o cuidador não compartilha o cuidado com o especialista, 

não organiza a rede de atenção e, muitas vezes, se mantém na posição de aguardar 

que este reencaminhe o paciente para a APS: 

a gente tem, mas ah, o profissional cardiologista, ele não manda o paciente 
de volta pra mim, ele fica com ele o tempo todo. Ele já acabou a patologia... 
ele não acabou, mas ele já compensou, já estabilizou, já otimizou o 
tratamento e o paciente continua com ele, e pegando um espaço de um 
outro que seria descompensado. (E4) 

 

Dos pesquisados, três sentem a falta de um cardiologista para tirar dúvidas no 

manejo de pacientes com DCVs no seu cotidiano:  

Por que eu não tenho um cardiologista que eu tenha, por exemplo, por 
telefone ou whatsapp, que a gente possa é, comunicar direto; tirar  uma 
dúvida sobre ECG, ou alguma coisa, de um Holter. É, realmente se tem, eu 
desconheço. Mas desde que eu estou lá, eu, eu não tive este aporte não. 
(E1) 

Eu acho que seria até bom ter um curso... tipo um cardiologista conversar 
com a gente... dar umas orientações. Então, acho que podia ter isso com 
um cardiologista, com endocrinologista, é muito casos de diabé... são 
muitos diabéticos que têm também, né... bastante... então, se eu pegar as 
doenças que eu mais vejo, pelo menos na clinica médica, acho que 90% 
está ligado à hipertensão e diabetes. (E8) 

Não. Não... inclusive, eu tinha entendido que o NASF seria assim... caso eu 
tenha um paciente que tem um caso que eu não consiga resolver aqui... 
pelo que eu entendi, o cardiologista vinha no ESF e atenderia, eu do lado, 
pra uma próxima consulta, que no próximo procedimento desse eu saberia. 
Não sei se eu entendi certo (no curso de medicina), mas, pra mim, o NASF 
seria assim. Nós atenderíamos juntos aquele paciente. (E10) 

 

Apenas dois médicos relataram a experiência positiva de compartilhamento de 

cuidado: 

[...] peguei um paciente com pericardite e tinha um derrame pericárdico. 
Com corticoide melhorou um pouco, mas aí, até eu até pedi uma ajuda de 
uma equipe multidisciplinar: Encaminhamento para o Reumatologista, pro 
Cardiologista para fazer um acompanhamento geral. (E1) 
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Consigo [compartilhar o cuidado]... e eu já tive uns dois ou três... ou mais de 
três... ‘N’ pacientes que eu já mandei, retornou, entende? E a gente 
acompanha aquele paciente ali, e vê que o paciente progrediu, melhorou, 
entende?  (E5) 

Das dificuldades encontradas para conduzir o cuidado às DCVs, a maior parte dos 

participantes da pesquisa mostra insegurança em lidar com doenças consideradas 

sensíveis ao tratamento na APS, de acordo com a Portaria nº 221 de 2008 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). As principais dificuldades relatadas foram o lidar 

com as arritmias, anginas e ICC, desde o diagnóstico até o tratamento, dada a 

complexidade de muitas delas.  

Eu posso até suspeitar, ah´, uma angina é, ele tem lá uma obstrução de 
artéria, uma coisa mais grave, é, não sei. Eu posso até desconfiar, eu posso 
até ter um parecer, um laudo de um ECO, mas eu peço pro cardiologista, eu 
peço um parecer do cardiologista pra fechar. (E3) 

[...] mas a arritmologia tenho grande dificuldade, o manejo é muito complexo 
na atenção primária, já é complexo nas síndromes coronarianas agudas, já 
é um pouco complexo, tipo o que dirá nas arritmias... muito difícil mesmo. 
(E7) 

O que acontece... em alguns, na parte de arritmologia, sim. As arritmias eu 
fico um pouco... é... eu tenho algumas dúvidas. (E1) 

Um dos entrevistados referiu a má adesão ao tratamento pelo usuário,  tendo como 

uma hipótese pessoal o fracionamento das medicações que existem disponíveis no 

SUS. As medicações fornecidas pelo sistema são de curta duração, com 

necessidade de repetição de posologias durante o dia e da utilização de várias 

medicações associadas para otimizar o controle da doença.  

Adesão ao tratamento, fragmentação de medicamento [...] uma hipertensão 
essencial que seria tratada com um medicamento associado que o governo 
poderia fornecer, não fornece... fornece fragmentado... que são várias 
tomadas ao dia... de diferentes medicamentos. (E6) 

 

É evidente, neste estudo, a distância entre o manejo ideal das DCVs na APS e o 

identificado, a partir do relato dos entrevistados. Observa-se inexperiência na 

interpretação do ECG para identificação de bloqueios cardiovasculares ou arritmias 

e a insegurança para fechar o diagnóstico de doenças como angina, arritmias e 

insuficiência cardíaca bem como a sua decisão da terapêutica ideal. Isso atrasa o 

início do tratamento de pacientes que acabam tendo que aguardar o parecer do 

especialista, o que nem sempre é rápido. Por outro lado, questões estruturais, como 
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a contrarreferência comprometida, e a inexistência de uma prática de cuidado 

compartilhado  potencializam a fragilidade da atenção à saúde destes pacientes.  

 

5.2.7 Condução clínica de doenças cardiovasculares identificadas no território 

 

Os entrevistados foram perguntados, em um questionário estruturado (Apêndice II), 

sobre em que nível as DCVs deveriam ser manejadas: se na APS, na atenção 

secundária ou em ambas. Para melhor compreensão das respostas, mostra-se, na 

Tabela 4, o elenco das doenças, sendo que a primeira coluna apresenta a forma de 

condução preconizada pelo Ministério da Saúde, segundo o Protocolo do SISREG e, 

na segunda coluna, como eles manejam o cuidado dessas enfermidades (na 

atenção primária, pelo especialista ou por ambos).  

Quadro 3 - Doenças Cardiovasculares e seu manejo segundo os entrevistados  

Enfermidades Manejo segundo o 
Protocolo 

Manejo segundo os entrevistados 

Pré-hipertensão  APS APS 100% 

HAS grau I APS APS 100% 
HAS grau II APS APS 40%  

Especialista 10% 
Ambos 50% 

HAS grau III APS e Cardiologista APS 20% 
Especialista 20% 
Ambos 60% 

HAS grau IV APS e Cardiologista APS 50%  
Especialista  40%  
Ambos10% 

Angina Pectoris estável 

(que responde à terapêutica) 

APS APS 40% 
Especialista 30%  
Ambos 30% 

IC (Compensada Leve a Moderada) APS APS 40%  
Especialista 10% 
Ambos 50% 

ICC Cardiologista APS 20%  
Especialista 40% 
Ambos 40% 

Valvulopatias sem  manifestação clínica APS APS 20%  
Especialista  50% 
Ambos 30% 

Sopros cardíacos inocentes APS APS 70%  
Especialista 30% 

Arritmias Crônicas sem indicação de 

antiarrítmico ou sem descompensação 

clínica 

APS APS 40%  
Especialista 20% 
Ambos 40% 

Crise Hipertensiva sem instabilidade 

hemodinâmica ou manifestação clínica 
APS APS 90%  

Ambos 10% 
Cardiomiopatia Dilatada ou Hipertrófica APS APS 30%  
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sem repercussão clínica Especialista 30% 
Ambos 40% 

Síncopes não especificadas Cardiologista APS 60% 
Especialista 30% 
Ambos 10% 

ECG com BRD    (Isolado) APS APS 40%  
Especialista 40% 
Ambos 20% 

ECG com BRE     (Isolado) APS APS 10%  
Especialista 50% 
Ambos 40% 

ECG com HBAE  (Isolado) APS APS 20% 
Especialista 60% 
Ambos 20% 

ECG com HBAD (Isolado) APS APS 30%  
Especialista 50% 
Ambos 20% 

Risco Cirúrgico   APS e Cardiologista APS 40%  
Especialista 50% 
Ambos 10% 

Fonte: Elaborada pela autora, baseada em critérios discriminados no Protocolo do SISREG, 2016 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 4, identificou-se que apenas a pré-hipertensão e 

a HAS estágio I têm consonância entre a indicação de manejo pelo protocolo 

referido e os médicos entrevistados. Quanto à HAS estágio II, apesar de ainda ser 

possivelmente conduzida exclusivamente na APS, cerca de 60% dos entrevistados 

sentem a necessidade do especialista para o manejo destes pacientes. Quanto à 

insuficiência cardíaca, leve a moderada, que pode ter seu tratamento realizado 

exclusivamente na atenção primária, apenas 40% dos sujeitos reconhecem ser da 

competência do médico de família a sua condução. No caso da insuficiência 

cardíaca congestiva, enfermidade de importante magnitude no contexto clínico, e por 

vezes com necessária intervenção em serviços de urgência e emergência devido à 

sua morbimortalidade, 20% dos sujeitos relataram se sentirem competentes para 

seu manejo apenas nas ESF, assim como 30% também se sentem aptos no manejo 

de cardiopatias dilatadas ou hipertróficas; em contrapartida,  50% afirmaram que 

encaminhariam valvopatias simples sem qualquer repercussão clínica aos 

especialistas. Em relação às crises hipertensivas, quase a totalidade dos 

entrevistados (90%) acredita que seu manejo é possível de ser feito na APS, mas, 

quando interrogados sobre bloqueios cardíacos isolados, ou hemibloqueios isolados, 

aproximadamente 45% encaminharia os pacientes que tivessem em seu laudo de 

eletrocardiograma bloqueios de ramo direito ou esquerdo ou hemibloqueios de ramo 

direito ou esquerdo. Foi percebido, ao longo das entrevistas, a dificuldade de 



 65 

interpretação do eletrocardiograma para reconhecimento destes bloqueios e sua 

condução clínica. Sem dúvida nenhuma, é primordial a capacitação dos médicos das 

equipes de SF na interpretação de exames fundamentais como o eletrocardiograma, 

por exemplo, para que possam fazer os encaminhamentos aos especialistas com os 

devidos critérios bem definidos quanto à sua necessidade. 

 Surpreendentemente, no que se refere ao risco cirúrgico, que tem sua condução 

preconizada nos dois níveis de atenção, seja primária seja secundária, apenas 40% 

dos entrevistados o fazem nas ESF contra 50% que encaminham um pedido de 

risco cirúrgico ao especialista. Apenas um dos entrevistados considera que sua 

condução pode ser em ambos os níveis de atenção. 

  

5.2.8 Sugestões para melhoria da linha de cuidado dos portadores de DCVs 

 

Quando interpelados sobre sugestões para o manejo de DCVs na APS, os médicos 

relataram: cursos de capacitação; educação permanente e o matriciamento em 

cardiologia; criação de protocolos; estruturação da contrarreferência e apoio 

hospitalar qualificado. 

Quanto à necessidade que sentem de receber uma capacitação voltada para o 

manejo das DCVs na APS, seguem alguns trechos das falas de entrevistados: 

(...) oferecer o município uma... uma... uma atualização, entendeu? Uma 
capacitação dos principais especialistas de DCV. (E7)  

(...) que é capacitar, não é nem condenar o clínico, tá, mas capacitar, 

orientar, tem que ter curso, não tem cara? (E1) 

Silva et al. (2104) levantam a hipótese de que sejam necessárias ações voltadas à 

capacitação dos profissionais para manejo adequado de certas doenças sensíveis 

na APS e necessidade de supervisão dos serviços prestados pelas equipes: 

É possível que o desconhecimento dos profissionais da ESF acerca do 
manejo da gestante com sífilis esteja refletindo ações que precisam ser 
reforçadas por meio de capacitações, como também de supervisões em 
serviços, a fim de promover assistência de qualidade à gestante com sífilis. 
Frente a esses resultados, urge repensar o processo de capacitação e 
formação continuada dos profissionais da ESF, visando proporcionar 
assistência pré-natal de qualidade (SILVA et al., 2014 p. 284). 
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Alguns dos pesquisados argumentam sentir a falta de um cardiologista para apoio 

em situações de dúvida no manejo de pacientes com DCVs no seu cotidiano:  

Por que eu não tenho um cardiologista que eu tenho, por exemplo, por 
telefone ou whatsapp, que a gente possa é, comunicar direto; tirar  uma 
dúvida sobre ECG, ou alguma coisa, de um Holter. É, realmente, se tem, eu 
desconheço. Mas desde que eu estou lá, eu, eu não tive este aporte não. 
(E1) 

Eu acho que seria até bom ter um curso... tipo um cardiologista conversar 
com a gente... dar umas orientações [...], como teve com a ginecologista. 
Achei que foi muito proveitoso também, ela deu várias orientações pra 
gente ali. Então, acho que podia ter isso com um cardiologista, com 
endocrinologista, [...] então, se eu pegar as doenças que eu mais vejo, pelo 
menos na clínica médica, acho que 90% está ligado à hipertensão e 
diabetes. (E8) 

 

Indiretamente, mesmo não sabendo o conceito, os entrevistados sugerem uma 

forma de matriciamento/ educação permanente, para dar conta das necessidades e 

dificuldades reconhecidas no seu cotidiano. Há um direcionamento, por parte do 

Ministério da Saúde, no manejo de DCNTs, para a utilização do apoio matricial como 

uma ferramenta, que possibilita discutir casos clínicos, discorrer sobre temas, 

atender em conjunto, podendo ser presencial ou à distância (BRASIL, 2013). 

Segundo Mendes (2012, p.143): 

Os profissionais de saúde devem ser permanentemente educados para que 
estejam em dia com as novas evidências, o que exige métodos 
educacionais que substituam a educação continuada tradicional e permitam 
mudar os comportamentos desses profissionais. Para mudar as práticas, as 
diretrizes clínicas devem estar integradas com sistemas de lembretes, de 
alertas e de feedbacks ofertados em tempo real. O envolvimento de 
especialistas como suporte às equipes de APS, para o cuidado das pessoas 
portadoras de condições crônicas de maiores riscos ou complexidades, é 
fundamental. 

Uma forma de se alcançar tal objetivo, seria o NASF. Este núcleo de apoio à Saúde 

da Família teve sua criação em 2008, com o objetivo de ser a base para a 

implantação da ESF, possibilitando aumentar as ações da Atenção Básica, ampliar 

sua resolutividade, fortalecer o processo necessário de organização do território e da 

regionalização em saúde. Este apoio, que se constitui a principal proposta destes 

NASF, direciona para o entendimento do que seja a tecnologia "apoio matricial" e  

faz parte dos processos de trabalho nas equipes de referência (BRASIL, 2010).  
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Um NASF deve ser constituído por uma equipe na qual profissionais de 
diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais 
das equipes de Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas 
em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes de SF. Tal 
composição deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as 
equipes de SF, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das 
necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das 
diferentes ocupações. O NASF não se constitui porta de entrada do sistema 
para os usuários, mas sim de apoio às equipes de SF. (BRASIL 2010, p. 7) 

Mendes (2012) defende que o manejo das condições crônicas na ESF necessita de 

apoio que vai além da centralização do cuidado nos médicos e enfermeiros das 

equipes, pois este é insuficiente para condução do tratamento destes pacientes. É 

necessária a participação de outros profissionais que sejam membros integrantes 

desta rede, não apenas os que apoiam as equipes, proposta presente na política de 

criação do NASF, mas sim prosseguir para o fortalecimento das equipes da ESF, 

com a presença de outros profissionais de nível superior que estejam inseridos 

nelas, promovendo o adensamento das equipes. 

No que se refere ao apoio do NASF no manejo de DCVs na APS, é imprescindível 

que o foco seja o território de sua abrangência e este processo de trabalho deve ser 

interdisciplinar, com atendimento compartilhado com as equipes de SF, 

possibilitando a qualificação em serviço. A discussão de casos, a construção de 

projetos terapêuticos singulares e o atendimento conjunto são recursos que devem 

ser utilizados. O atendimento individualizado a usuários com intervenções diretas de 

integrantes do NASF deve ocorrer em situações pontuais encaminhadas pelas ESF.  

Outros entrevistados sentem a falta de um protocolo municipal para o manejo das 

DCVs na APS. Em verdade, como já descrito anteriormente, eles desconhecem a 

existência do protocolo nacional de APS. Talvez o que realmente falte mais 

detalhado no município de Mangaratiba seja um fluxograma do cuidado das DCVs 

nos diferentes níveis de complexidade. 

O que eu sinto falta aqui pra gente é um protocolo. É um protocolo pra DCV.  
(E4) 

(...) deveria ter um protocolo para alta complexidade, você tem 
determinados exames que a gente entende que tem um alto custo. (E2) 

Mais do que um protocolo, os entrevistados demandam por um fluxograma que leve 

em conta a classificação de risco, talvez por desconhecimento formal de sua 

existência: 
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Uma classificação de risco, um fluxograma rápido, porque se ele não 
reconheceu, ele não vai tratar, né? Só se for um risco, mas, ao mesmo 
tempo, ele vai mandar pra mim. Uma preferência nesse atendimento que 
seria mais rápido. (E4) 

Se eu tivesse uma estratificação do risco pra tal profissional: esse aqui tem 
que ir ao cardiologista imediatamente, ele tá com uma arritmia, uma arritmia 
que pode  levar a um outro evento cardiovascular, ele tem uma FA que 
pode levar a um AVE, digamos assim, então esse é muito mais rápido, ele 
precisa de uma avaliação rápida, ele precisa de um eco muito mais 
rápido.(E4) 

 

Malta e Merhy (2010, p. 598) valorizam a presença de protocolos no manejo das 
DCVs na APS: 

A definição de protocolos deve contemplar a análise de custo-efetividade, 
os programas e recomendações já existentes, bem como definir insumos 
estratégicos e estratégias diagnósticas disponíveis e em utilização nas 
diversas regiões do país. Torna-se importante, para a qualidade da 
assistência, embasar-se nas melhores evidências científicas disponíveis. Os 
protocolos devem buscar a eficiência, a racionalidade, bem como adequar-
se às necessidades, valores e preferências do usuário, constituindo-se em 
elemento essencial para um bom cuidado com a DCNT, a adesão do 
usuário ao programa proposto. Não podemos nos esquecer de colocar os 
próprios protocolos em análise, pois os mesmos, por serem construídos 
muitas vezes por consenso científico, estão aí como ferramentas, e não 
como receitas. O que interessa neles é que o cuidador possa perguntar que 
tipo de problema eles tentam resolver e refletir se as soluções propostas se 
adéquam às realidades. Ou seja, transformar cada protocolo em uma 
ferramenta, e não em uma doutrina, é chave para o manejo das relações 
intercessoras que produzem o cuidado. 

O Ministério da Saúde, em seu portal, disponibiliza protocolos para manejo de 

diversas patologias sensíveis à atenção primária, não somente as doenças 

cardiovasculares, objeto do presente estudo. Talvez esteja faltando estímulo para 

que profissionais de saúde conheçam tais protocolos e os utilizem para o manejo 

destas doenças no dia a dia. Isto não é apenas competência do setor contratante, 

mas também do profissional que atua neste serviço.  

Os entrevistados também apontaram fatores ligados à rede de apoio, como certos 

exames complementares, hospitais de referência e a necessidade de um prontuário 

estruturado.  

(...) e com relação também ao oferecimento de exames complementares 
cardiovasculares, é claro... pra mim, eu gostaria que tivesse um 
eletrocardiograma dentro da unidade, que cada unidade tivesse seu 
eletrocardiograma [...] Isso acredito... que seria esse, seria muito bom 
também o ecocardiograma... seria ótimo. O Mapa, ele tem o custo elevado, 
muitas das vezes inacessível, o teste ergométrico padrão, seria 
fundamental... (E7) 
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Não tem um hospital de cardiologia, digamos... tá lá em Barra Mansa, 
porque aqui nós não temos isso, e você sabe que o nosso recurso em 
Mangaratiba é muito... elementar... eu nem cito que tem um serviço de 
cardiologia, porque não há.  (E5) 

Haveria necessidade de uma enfermaria de cardiologia no hospital, isso aí 
seria muito importante para nós. Você perde um pouco de contato porque o 
paciente sai do município, ele sai do município. Então, se tivesse uma 
unidade de cardiologia dentro do hospital, seria excelente. (E5) 

Mendes (2012) aponta ser imprescindível para o cuidado de pacientes com 

condições crônicas a disponibilidade de prontuários eletrônicos. A precariedade dos 

prontuários clínicos familiares existentes para manejo no PSF impossibilita a 

ocorrência da coordenação das Redes de Atenção à Saúde e  a implementação de 

uma gestão de base populacional. A utilização de prontuários clínicos familiares no 

país e no PSF tem ainda pouca expressão de solidificação. Um dos entrevistados dá 

ênfase à importância dos prontuários para otimizar a coordenação do cuidado em 

saúde. 

(...) tem que ter... o prontuário... uma das funções do médico da família é 
coordenação do cuidado... então, você não deixa o paciente solto... mesmo 
que não seja contrarreferenciado... Você anota tudo, você vê o que foi 
solicitado de exame, você vê quais especialidades... que eu tenho pacientes 
com várias comorbidades, que tem várias especialidades acompanhando... 
e você junta tudo num cuidado só, pro paciente não ficar perdido... você não 
fazer exame em demasia... não fazer exames repetidos... não deixa o 
paciente solto... a gente coordena o cuidado. É uma das funções mais 
bacanas, é a gente advogar... advocate, né? (...) e... cuidar dessa... pra ele 
não ficar solto, se não ele fica perdido, tem várias receitas com 
medicamentos diferentes... então se deixar ele ficar solto... porque o 
especialista é focal mesmo, ele trata da área dele, ele não mexe nada do 
outro... aí fica muito bagunçado... então o médico da família é muito legal... 
essa parte de coordenação. (E9) 

Para Malta e Merhy (2010), é de responsabilidade dos gestores organizar os 

serviços em saúde para que a rede de assistência esteja interligada através de seus 

níveis de atenção e tenha, como fundamentos, o acesso e a resolutividade. Isso sem 

dúvida inclui a qualidade da informação diretamente relacionada ao registro das 

condutas médicas nos prontuários eletrônicos a fim de permitir acompanhar o 

percurso destes pacientes através da rede de atenção à saúde. 

Além da responsabilidade dos gestores em organizar as linhas de cuidado destes 

pacientes, é de competência do profissional médico, para o manejo dessas 

enfermidades, que adquirida conhecimento e habilidades, através do 

desenvolvimento de uma postura proativa na gestão de seu conhecimento (evento 
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estimulado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Medicina) e é 

fundamental que se utilize  as ferramentas gerenciadas pela secretaria municipal de 

saúde, como a educação permanente e o matriciamento. Para que os profissionais 

de saúde alcancem competências no sentido de garantir uma atenção à saúde na 

perspectiva da integralidade, é de vital importância que haja articulação de 

propostas curriculares que possam dialogar com os princípios do SUS e que se 

produzam políticas públicas em saúde para que sustentem as propostas de ações 

direcionadas à sociedade (MAKUCH; ZAGONEL, 2017). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo, acredita-se ter alcançado os objetivos propostos. Reconhece-

se que a linha de cuidado dos pacientes portadores de doenças cardiovasculares na 

atenção primária do município de Mangaratiba é ainda extremamente frágil e 

destaca-se o desconhecimento de protocolos e fluxogramas específicos para 

manejo destas enfermidades. Há pouca qualificação do manejo destas doenças na 

APS, por ausência de cuidado compartilhado e contrarreferência e pela dificuldade 

de acesso a exames de média e alta complexidades necessários para o fechamento 

do diagnóstico dessas doenças.  

Quanto aos principais motivos dos pacientes serem encaminhados para o 

ambulatório de cardiologia, chega-se à conclusão de que, na verdade, não são 

relacionados às enfermidades, e sim a uma insegurança no manejo destas doenças 

por estes profissionais. Daí a importância de se pensar em um processo de 

educação permanente desses indivíduos e a melhor ferramenta, sem dúvida 

nenhuma, é o matriciamento. Não só o matriciamento em cardiologia, mas o 

matriciamento das doenças prevalentes na atenção primária de uma forma geral. 

Enfim, depreende-se que o caminho para a otimização das linhas de cuidado na 

atenção primária e o aumento da sua resolutividade, em um país como o Brasil, 

onde os médicos de família não necessariamente são especialistas em medicina de 

família e comunidade, é o aprendizado em serviço. Para tanto, estão disponíveis 

ferramentas como o NASF, que utiliza uma política de matriciamento. Além disso, a 

gestão de saúde dos municípios deve garantir espaço para realização de educação 

permanente sistematicamente nas equipes de APS. Só é possível pensar em 

diminuir as ações de matriciamento e de educação permanente quando, em todas 

as equipes de saúde da família, houver médicos de família e comunidade, com 

competência estabelecida para manejo das doenças prevalentes da APS, o que 

ainda é uma realidade muito distante.  
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APÊNDICE I 
 
 

Roteiro de Entrevista- Médicos da Atenção Primária     
 
Nome: _________________________________Ano de Formatura:____________  
Especialidade: ________________  Unidade:_____________________________ 
Cursos de Capacitação/ Qualificação para APS:___________________________ 
Capacitação para abordagem de pacientes com DCV______________________ 
Tempo de atuação como Médico de ESF neste município: __________________ 
Número da Entrevista:________________________________________________ 

- Condições clínicas que recebe na atenção básica referentes as DCV 

- Como faz a captação dos pacientes com DCV (demanda espontânea, campanha, 

pelo cadastramento da comunidade, SIAB) 

- Que dificuldades possui em lidar com este grupo de doenças 

- O que faz quando não sabe tratar ou buscar um diagnóstico mais aprofundado 

dessas doenças 

- Apoio do município para tirar duvidas destas questões (capacitação, NASF, EP)  

- Quando ultrapassa a capacidade técnica, o que é feito (fluxo de referencia e 

contra-referencia); quais dificuldades e facilidades.  

- Qual a experiência com o referenciamento ao ambulatório de cardiologia (modelo 

de documento a ser preenchido e exigências do preenchimento, tempo de espera, 

contra-referencia, apoio à distancia) 

- Existência de cuidado compartilhado dos pacientes encaminhados ou fica apenas 

na atenção secundaria 

- Se recebe o paciente de volta, tem explicações sobre a conduta do especialista 

- O que o NASF faz para essas questões. Perguntar sobre o matriciamento em 

manejo de DCV ou outras situações clínicas (como se dá, freqüência, se é 

resolutivo, se acha que é necessário ou se o fluxo atual dá conta)  

-  Situação com condução positiva ( cuidado compartilhado?) 

-  Situação com desfecho negativo ( cuidado compartilhado?) 

-  Sugestões para a melhoria da linha de cuidado do paciente portador de DCV 

-  Opinião sobre a utilização do ECG na APS. Facilidades e dificuldades na leitura  

- Conhecimento sobre o "Protocolos de Regulação Ambulatorial Cardiologia 

Adulto do SUS" 

- conhecimento sobre a PORTARIA Nº 221, de 17 de Abril de 2008, que descreve a 

Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária



 

APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO AUTOAPLICÁVEL  

 
 

 



 





 

APÊNDICE III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome:..................................................................................................... ........................ 
Sexo:Masculino (   )   Feminino (  )Data Nascimento: ........../........../........ 
Endereço:.......................................................................................................................
Bairro:.............................................................................................................................
Cidade:................................................................................................... ........................
Telefone:(.....)................................................................................................................ 
E-mail:........................................................................................................................ ... 

Título do Protocolo de Pesquisa:  

LINHA DE CUIDADO DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

MANGARATIBA: A PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS DAS ESTRATÉGIAS SAÚDE 

DA FAMÍLIA.  

Subárea de Investigação: Saúde Coletiva / Saúde Pública 

Pesquisador responsável:  

Gleicy Guimarães Fonseca, End.: Rua Mato Grosso, lote 13, Quadra 18, Bairro Praia 
do Saco, Mangaratiba - RJ. CEP: 23860-000 
Tel.: (21) 97000-8267 
 e-mail: gleicymedi@gmail.com  

Orientadora: 

Profª. Luciana Maria Borges da Matta Souza 
Tel.: (21) 988002463 
e-mail: luciana.mborges@estacio.br 

Instituição: Programa de Mestrado Profissional em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá, Rua do Riachuelo, nº. 27, Lapa, Rio de Janeiro. Tel.: 

(21) 3231-6135; e-mail: ppgsaudedafamilia@estacio.br  

Avaliação do risco da pesquisa: 

( X) Risco Mínimo(   ) Risco Médio(   ) Risco Baixo ( ) Risco Maior

mailto:luciana.mborges@estacio.br


Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Mestrado Profissional em Saúde 

da Família da Universidade Estácio de Sá e tem por objetivo conhecer a percepção 

dos médicos de família sobre o cuidado de pacientes com doenças cardiovasculares 

na APS do Município de Mangaratiba, descrevendo posteriormente quais os 

significados atribuídos pelos entrevistados. 

O motivo de ter sido convidado (a), se dá por fazer parte do quadro de 

médicos vinculados a ESF do Município de Mangaratiba. Sua participação é 

importante, mas não obrigatória, as informações que o Sr(a) fornecer serão úteis 

para auxílio na reorganização do processo de trabalho e/ou aprimoramento do 

atendimento já realizado.  

Você será submetido a uma entrevista com perguntas semiestruturadas, sem riscos 

relacionados aos procedimentos realizados neste estudo. A entrevista será gravada 

em áudio após assinatura do termo de consentimento específico. O entrevistador 

será o próprio investigador e a gravação da entrevista assim como o material da sua 

transcrição realizada pelo próprio investigador será arquivado em fichas individuais, 

permanecendo sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco) anos. Após este período, 

este material será destruído, ou seja, as gravações apagadas e o material transcrito 

incinerado. 

Objetivos e Justificativa: 

Objetivo geral 

Identificar a linha de cuidado aplicada à pacientes portadores de doenças 

cardiovasculares na APS do município de Mangaratiba, a partir do olhar do médico 

que atua na ESF. 

Objetivos específicos 

Analisar  o manejo dos pacientes portadores de doenças cardiovasculares na 

atenção primária.  

Identificar os principais motivos dos pacientes serem encaminhados da APS 

para o no ambulatório de cardiologia.  



Justificativa: 

O grande Motivador deste projeto, e a escolha deste tema, foi a vivência como 

médica de uma das ESF do município de Mangaratiba por aproximadamente seis 

anos, e constatar a realidade de uma grande demanda de pacientes com doenças 

cardiovasculares, o que nos impulsionava a procurar ser mais resolutivos na APS.  

Esta pesquisa intenciona contribuir para a discussão sobre o manejo dos 

pacientes portadores de doenças cardiovasculares na atenção primária à saúde. 

Possibilitar debates sobre a necessidade de qualificação das equipes; educação 

permanente; a utilização do  matriciamento na ampliação resolutividade AP, dentre 

outros.   

Procedimentos: 

O presente artigo, trata-se de um estudo qualitativo, exploratório. 

 Os sujeitos da pesquisa, serão profissionais médicos, que atuem nas ESF do 

município de Mangaratiba e que se disponham a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Como estratégia de coleta de dados, será realizada uma 

entrevista, utilizando-se um roteiro temático, individual e um questionário auto-

aplicável. A entrevista será gravada e transcrita posteriormente para melhor 

entendimento dos discursos dos entrevistados e o questionário auto-aplicável será 

aplicado logo após a entrevista. 

Riscos e inconveniências:  

Trata-se de um projeto de pesquisa de mínimo risco para ordem de constrangimento 

devido questionamentos gerados a partir de entrevistas e exposição de 

conhecimentos por parte do entrevistado. Para minimização ainda maior destes 

riscos o pesquisador se obriga a garantir a confidencialidade, sigilo e permissão para 

saída da pesquisa caso desejado pelo participante do estudo a qualquer momento. 

Potenciais benefícios: 

Este estudo objetiva proporcionar na gestão municipal, a reflexão sobre a 

importância de discussão de temas da cardiologia, das condições cardiológicas 



sensíveis a atenção primária, e ainda, destacar a importância do matriciamento em 

cardiologia.  

Informações Adicionais: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “LINHA DE CUIDADO DE 

PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA: A PERCEPÇÃO DOS 

MÉDICOS DAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA”. 

 Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 

da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 

Rio de Janeiro, /  /   

 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa       Assinatura do Responsável da Pesquisa



ANEXO I 

 
Ministério da Saúde 

Secretaria de Atenção à Saúde 

PORTARIA Nº 221, DE 17 DE ABRIL DE 2008 

 O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, 

 Considerando o estabelecido no Parágrafo único, do art. 1º, da Portaria nº 648/GM, de 28 de 

março de 2006, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, determinando que a Secretaria 
de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, publicará os manuais e guias com detalhamento 

operacional e orientações específicas dessa Política; 

Considerando a Estratégia Saúde da Família como prioritária para reorganização da atenção 
básica no Brasil; 

Considerando a institucionalização da avaliação da Atenção Básica no Brasil; 

Considerando o impacto da atenção primária em saúde na redução das internações por 
condições sensíveis à atenção primária em vários países;  

Considerando as listas de internações por condições sensíveis à atenção primária existentes 

em outros países e a necessidade da criação de uma lista que refletisse as diversidades das 

condições de saúde e doença no território nacional; 

Considerando a possibilidade de incluir indicadores da atividade hospitalar para serem 

utilizados como medida indireta do funcionamento da atenção básica brasileira e da Estratégia 

Saúde da Família; e, 

Considerando o resultado da Consulta Pública nº 04, de 20 de setembro de 2007, publicada 

no Diário Oficial da União nº 183, de 21 de setembro de 2007, Página 50, Seção 1, com a 

finalidade de avaliar as proposições apresentadas para elaboração da versão final da Lista 
Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, resolve: 

 Art. 1º Publicar, na forma do Anexo desta Portaria, a Lista Brasileira de Internações por Condições 

Sensíveis à Atenção Primária. 

Parágrafo único - As Condições Sensíveis à Atenção Primária estão listadas por grupos de causas 
de internações e diagnósticos, de acordo com a Décima Revisão da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10). 

 Art. 2º Definir que a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária 

será utilizada como instrumento de avaliação da atenção primária e/ou da utilização da atenção 

hospitalar, podendo ser aplicada para avaliar o desempenho do sistema de saúde nos âmbitos 
Nacional, Estadual e Municipal. 

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ CARVALHO DE NORONHA 

SECRETÁRIO



LISTA DE CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Grupo Diagnósticos CID 10 
1 Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis 

1,1 Coqueluche A37 

1,2 Difteria A36 

1,3 Tétano A33 a A35 
1,4 Parotidite B26 

1,5 Rubéola B06 

1,6 Sarampo B05 

1,7 Febre Amarela A95 
1,8 Hepatite B B16 

1,9 Meningite por 

Haemophilus 
G00.0 

001 Meningite Tuberculosa A17.0 

1,11 Tuberculose miliar A19 

1,12 Tuberculose Pulmonar A15.0 a A15.3, A16.0 a A16.2, A15.4 a 

A15.9, A16.3 a A16.9, A17.1 a A17.9 
1,16 Outras Tuberculoses A18 

1,17 Febre reumática I00 a I02 

1,18 Sífilis A51 a A53 

1,19 Malária B50 a B54 
001 Ascaridiase B77 

2 Gastroenterites Infecciosas e complicações 

2,1 Desidratação E86 

2,2 Gastroenterites A00 a A09 
3 Anemia 

3,1 Anemia por deficiência de 

ferro 
D50 

4 Deficiências Nutricionais 

4,1 Kwashiokor e outras 

formas de desnutrição 

protéico calórica 

E40 a E46 

4,2 Outras deficiências 

nutricionais 
E50 a E64 

5 Infecções de ouvido, nariz e garganta 
5,1 Otite média supurativa H66 

5,2 Nasofaringite aguda 

[resfriado comum] 
J00 

5,3 Sinusite aguda J01 

5,4 Faringite aguda J02 

5,5 Amigdalite aguda J03 

5,6 Infecção Aguda VAS J06 
5,7 Rinite, nasofaringite e 

faringite crônicas 
J31 

6 Pneumonias bacterianas 

6,1 Pneumonia Pneumocócica J13 
6,2 Pneumonia por 

Haemophilus infuenzae 
J14 

6,3 Pneumonia por 
Streptococus 

J15.3, J15.4 

6,4 Pneumonia bacteriana NE J15.8, J15.9 
6,5 Pneumonia lobar NE J18.1 

7 Asma 



7,1 Asma J45, J46 
8 Doencas pulmonares 

8,1 Bronquite aguda J20, J21 
8,2 Bronquite não 

especificada como aguda 
ou crônica 

J40 

8,3 Bronquite crônica simples 

e a mucopurulenta 
J41 

8,4 Bronquite crônica não 

especificada 
J42 

8,5 Enfisema J43 

8,6 Bronquectasia J47 
8,7 Outras doenças 

pulmonares obstrutivas 

crônicas 

J44 

9 Hipertensão 

9,1 Hipertensão essencial I10 

9,2 Doença cardíaca 
hipertensiva 

I11 

10 Angina 

10,1 Angina pectoris I20 

11 Insuficiência Cardíaca 

11,1 Insuficiência Cardíaca I50 

11,3 Edema agudo de pulmão J81 
12 Doenças Cerebrovasculares 

12,1 Doenças Cerebrovasculares I63 a I67; I69, G45 a G46 

13 Diabetes melitus 

13,1 Com coma ou cetoacidose E10.0, E10.1, E11.0, E11.1, E12.0, 
E12.1;E13.0, E13.1; E14.0, E14.1 

13,2 Com complicações (renais, 

oftalmicas, neurol., 
circulat., periféricas, 

múltiplas, outras e NE) 

E10.2 a E10.8, E11.2 a E11.8; E12.2 a 

E12.8;E13.2 a E13.8; E14.2 a E14.8  

13,3 Sem complicações 
específicas 

E10.9, E11.9; E12.9, E13.9; E14.9 

14 Eplepsias 

14,1 Eplepsias G40, G41 

15 Infecção no Rim e Trato Urinário 
15,1 Nefrite túbulo-intersticial 

aguda 
N10 

15,2 Nefrite túbulo-intersticial 
crônica 

N11 

15,3 Nefrite túbulo-intersticial NE 

aguda crônica 
N12 

15,4 Cistite N30 
15,5 Uretrite N34 

15,6 Infecção do trato urinário 

de localização NE 
N39.0 

16 Infecção da pele e tecido subcutâneo 

16,1 Erisipela A46 
16,2 Impetigo L01 
16,3 Abscesso cutâneo furúnculo 

e carbúnculo 
L02 

16,4 Celulite L03 
16,5 Linfadenite aguda L04 



16,6 Outras infecções localizadas 
na pele e tecido subcutâneo 

L08 

17 Doença Inflamatória órgãos pélvicos femininos 
17,1 Salpingite e ooforite N70 

17,2 Doença inflamatória do 

útero exceto o colo 
N71 

17,3 Doença inflamatória do colo 
do útero 

N72 

17,4 Outras doenças 

inflamatórias pélvicas 
femininas 

N73 

17,5 Doenças da glândula de 

Bartholin 
N75 

17,6 Outras afecções 

inflamatórias da vagina. e 

da vulva 

N76 

18 Úlcera gastrointestinal 

18 Úlcera gastrointestinal K25 a K28, K92.0, K92.1, K92.2 

19 Doenças relacionadas ao Pré-Natal e Parto 

19,1 Infecção no Trato Urinário 
na gravidez 

O23 

19,2 Sífilis congênita A50 

19,3 Síndrome da Rubéola 
Congênita 

P35.0 
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Protocolos de Regulação Ambulatorial: cardiologia  

conforme resolução CIB/RS 764/2014. Os motivos de encaminhamento 
selecionados Protocolo de Cardiologia publicado conforme resolução CIB/RS nº 
370/16, foi revisado  

são os mais prevalentes para a especialidade. As informações do conteúdo 
descritivo mínimo devem ser suficientes para caracterizar a indicação do encaminhamento e 
sua prioridade, e contemplar a utilização dos recursos locais para avaliação do caso. 

Ressaltamos que outras situações clínicas, ou mesmo achados na história e no exame físico 
dos pacientes podem justificar a necessidade de encaminhamento, e podem não estar 
contempladas nos protocolos.  Solicitamos que todas as informações consideradas 
relevantes sejam relatadas.  

Pacientes com arritmias graves, cardiopatia isquêmica sintomáticos com tratamento 
otimizado e insuficiência cardíaca classe funcional NYHA III e IV devem ter preferência 
no encaminhamento ao cardiologista, quando comparados com outras condições clínicas 
previstas neste protocolo. 

Algumas condições de saúde mais comuns que necessitam encaminhamento para serviços 
de urgência/emergência (como síndrome coronariana aguda, fibrilação atrial de início 
recente ou repercussões hemodinâmicas de risco, entre outras) são contempladas nesses 
protocolos. Entretanto, ressaltamos que existem muitas outras condições que não foram 
contempladas. É responsabilidade do médico assistente tomar essa decisão e orientar  o 
encaminhamento para o serviço apropriado,  conforme sua avaliação. 

 
Atenção: oriente o paciente para que leve, na primeira consulta ao serviço especializado, o 
documento de referência com as informações clínicas e o motivo do encaminhamento, as 
receitas dos medicamentos que está utilizando e os exames complementares realizados 
recentemente. 

 

Elaborado em 15 de junho de 2014. 

Revisado em 06 de setembro de 2017. 
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Protocolo 1 – Cardiopatia Isquêmica 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência: • 

Suspeita ou diagnóstico de síndrome coronariana aguda. 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para cardiologia: 

•suspeita de cardiopatia isquêmica em pessoa com dor torácica e probabilidade 

pré-teste intermediária ou alta para Doença Arterial Coronariana (quadro 1 no 

anexo); ou 

•suspeita de cardiopatia isquêmica por alterações eletrocardiográfica ou 

equivalente anginoso (dispneia/diaforese que piora com exercício e alivia com 

repouso) em pessoa com risco cardiovascular alto ou intermediário; ou 

•suspeita de cardiopatia isquêmica em pessoa com dor torácica e baixa 

probabilidade pré-teste para Doença Arterial Coronariana (quadro 1 no anexo), 

quando excluídas outras causas não cardiológicas na APS; ou 

•cardiopatia isquêmica estabelecida em paciente ainda sintomático, mesmo com 

tratamento clínico otimizado (nitrato oral, betabloqueador e/ou antagonista do 

canal de cálcio), ou impossibilidade de uso das medicações por efeito adverso 

ou contraindicação (classificação da angina estável no quadro 2 e tratamento na 

tabela 1 no anexo); ou 

•suspeita ou diagnóstico de cardiopatia isquêmica com potencial indicação de 

cateterismo cardíaco (quadro 3 no anexo). 

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter: 

1.sinais e sintomas (descrever tempo de evolução, frequência dos sintomas, relação 

com esforço ou outros fatores desencadeantes ou de alívio, consequências 

hemodinâmicas); 

2.medicamentos em uso, com posologia; 

3.resultado do eletrocardiograma, com data; 

4.resultado de outros exames cardiológicos realizados, com data; 

5.presença de fatores de risco para doença arterial coronariana (diabetes, 

hipertensão, tabagismo, dislipidemia). Relatar sim ou não para os principais e 

informar outros se presentes; 

6.história de infarto agudo do miocárdio ou revascularização (sim ou não). Se sim, 

descrever quando foi o evento e exames realizados; 

7.número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS. 
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Protocolo 2 – Insuficiência Cardíaca 

 
Atenção: não está indicado solicitar ecocardiografia para acompanhamento de paciente com 
insuficiência cardíaca controlada. 

 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência: 

•pacientes com insuficiência cardíaca com sinais de hipoperfusão, síncope  

ou com sinais de congestão pulmonar, entre outros sintomas de gravidade. 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para cardiologia: 

•episódio de internação hospitalar no último ano devido à insuficiência cardíaca 

descompensada; ou 

•paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca com modificação recente no 

quadro clínico apesar de tratamento clínico otimizado – piora de classe 

funcional (NYHA) ou nova cardiopatia estabelecida (infarto, arritmia); ou 

•paciente que persiste em Classe funcional (NYHA) III ou IV apesar do 

tratamento clínico otimizado – em uso de inibidor da enzima conversora de 

angiotensina, betabloqueador e diurético, na ausência de intolerância (quadro 4 

para definição da classe funcional, tabela 2 para posologia dos medicamentos e 

figura 1 para definição das medicações indicadas em cada classe funcional no 

anexo); ou 

•suspeita clínica de insuficiência cardíaca na impossibilidade de completar  

a investigação na APS. 

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter: 

1.sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução, frequência dos 

sintomas, classe funcional (NYHA), sinais de congestão e hipoperfusão); 

2.resultado do eletrocardiograma, com data; 

3.resultado do raio-x de tórax, com data; 

4.resultado de outros exames cardiológicos realizados, com data; 

5.medicações em uso, com posologia; 

6.número de descompensações e internações hospitalares nos últimos 12 meses, se 

presentes; 

7.outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou não); 

8.número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS. 
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Protocolo 3 – Arritmias 
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência: 

•arritmias em paciente com sinais de hipoperfusão, síncope, dispneia, fibrilação de 

início recente, suspeita de síndrome coronariana aguda, alterações de risco em 

eletrocardiograma (ver quadro 5 no anexo), entre outras. 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para cardiologia: 

•bradicardia sinusal sintomática ou assintomática com frequência cardíaca menor 

que 45 bpm (após avaliação em serviço de emergência); ou 

•bloqueio bifascicular (bloqueio completo de ramo esquerdo; bloqueio completo 

de ramo direito associado a hemibloqueio anterior esquerdo ou associado a 

hemibloqueio posterior esquerdo); ou 

•fibrilação atrial com possibilidade de cardioversão (paciente com idade menor 

que 65 anos e átrio menor que 5 cm); ou 

•taquicardia supraventricular sintomática ou recorrente, sem resposta ao 

tratamento; ou 

•outras taquiarritmias ou alterações na condução cardíaca potencialmente graves 

(considerar sempre necessidade de encaminhar para serviço de emergência); ou 

•investigação de palpitação recorrente de origem indeterminada. Conteúdo 

descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter: 

1.sinais e sintomas (descrever também tempo de evolução, frequência dos 

sintomas, relação com esforço, consequências hemodinâmicas) 

2.tipo de arritmia, quando estabelecida; 

3.resultado do eletrocardiograma, com data; 

4.resultado de outros exames cardiológicos realizados, com data; 

5.medicações em uso (todas), com posologia; 

6.outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou não); 

7.história familiar de morte súbita (sim ou não). Se sim, idade do evento e grau de 

parentesco; 

8.número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS. 
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Protocolo 4 – Sincope ou perda transitória da consciência 
 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência: 

•episódio de síncope em paciente com sinais de hipoperfusão, congestão 

pulmonar, fibrilação de início recente, suspeita de síndrome coronariana aguda, 

alterações de risco em eletrocardiograma (ver quadro 5 no anexo) ou história 

familiar (pais ou irmãos) de morte súbita antes dos 40 anos, entre outras. 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para cardiologia 

(sempre avaliar necessidade de encaminhar primeiramente para serviço de 

emergência): 

•síncope associada a sinais e sintomas de provável origem cardiológica (dispneia, 

hipotensão, dor torácica, sopro, episódio que ocorre durante o exercício); ou 

•síncope em paciente com alteração compatível no eletrocardiograma (ver quadro 

5 no anexo); ou 

•síncope em paciente com cardiopatia estabelecida (insuficiência cardíaca, 

cardiopatia isquêmica, valvulopatia, miocardiopatia dilatada, doenças cardíacas 

congênitas); ou 

•síncope em paciente com história familiar (pais ou irmãos) de morte súbita antes 

dos 40 anos; ou 

•síncope/pré-síncope de origem indeterminada. 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para neurologia: 

•episódio de alteração de consciência sugestivo de crise convulsiva (ver quadro 6 

no anexo). 

Situações associadas à síncope que usualmente não necessitam avaliação em serviço 

especializado (síncope vaso-vagal):  

•postura ortostática prolongada; ou 

•estresse emocional (fatores definidos como: dor, medo, fobia de sangue ou 

procedimentos médicos) ou situações específicas (tosse, espirro, estimulação 

gastrintestinal, pós-miccional); ou 

•sintomas prodrômicos como sudorese, calor e escurecimento da visão. 

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter: 

1. sinais e sintomas (descrever episódio com sua frequência e duração, associação 

com outros sintomas de provável origem cardiológica (palpitação, dispneia, 

desconforto precordial), relação com exercício ou outros fatores desencadeantes e 

exame físico neurológico e cardiológico); 2. presença de cardiopatia (sim ou não). 

Se sim, qual; 

3.resultado de eletrocardiograma com data, se realizado; 

4.resultado de outros exames cardiológicos realizados, com data; 
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5.história familiar de morte súbita (sim ou não). Se sim, idade do evento e grau de 

parentesco; 

6.medicamentos que podem causar síncope (antiarrítmicos, anti-hipertensivos) 

(sim ou não). Se sim, descreva. 

7.número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS. 

 

 

Protocolo 5 – Hipertensão Arterial Sistêmica 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para nefrologia ou 

cardiologia ou endocrinologia (conforme a principal suspeita clínica de hipertensão 

secundária): 

•suspeita de hipertensão secundária (ver quadro 7 no anexo); ou 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para cardiologia:  

•hipertensão mal controlada (fora do alvo terapêutico) com no mínimo três 

medicações anti-hipertensivas em dose plena, após avaliar adesão. 

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter: 

1.sinais e sintomas; 

2.medicações em uso, com posologia;  

3.duas medidas de pressão arterial, em dias diferentes;  

4.alterações em exames laboratoriais ou de imagem, se presentes; 

5.avaliação clínica da adesão ao tratamento (sim ou não); 

6.número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS. 
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Protocolo 6 – Valvopatias 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para cardiologia: 

•todos os pacientes com diagnóstico de valvopatias moderadas/graves; ou 

•pacientes com diagnóstico de valvopatia leve com piora dos sintomas; ou 

•suspeita de valvopatia por sopro diastólico ou contínuo; ou 

•suspeita de valvopatia por sopro sistólico associado a (pelo menos um): 

- sintomas (dispneia, dor torácica, síncope/pré-síncope); ou 

- sopro de grau elevado (≥3/6) ou frêmito; ou 

- alterações significativas em eletrocardiograma e/ou raio-x de tórax; ou 

- sopro de início recente e suspeita de valvopatia. 

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para cirurgia 

cardíaca: 

•diagnóstico de valvopatia com indicação de correção por procedimento invasivo 

(cirúrgico ou cateterismo). 

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter: 

1.sinais e sintomas – presença de síncope, dor torácica ou dispneia, descrever 

também tempo de evolução; frequência dos sintomas, classe funcional 

(NYHA); 

2.presença de sopro (sim ou não). Se sim, descrever a localização e as 

características do sopro, intensidade, com ou sem frêmito;  

3.outras doenças ou condições clínicas associadas (cardiológicas ou não); 

4.descrição do eletrocardiograma e/ou raio-x de tórax, quando indicado, com data; 

5.descrição da ecocardiografia (área valvar, gradiente médio, fração de ejeção e 

diâmetros do ventrículo esquerdo), com data (se realizado); 

6.número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS. 
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Anexos - Quadros,  Tabelas e Figuras 

Quadro 1 - Probabilidade pré-teste de Doença Arterial Coronariana em 

pacientes sintomáticos de acordo com idade e sexo 

 Dor não anginosa Angina atípica Angina típica 

Idade (anos) Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

30 a 39 4 2 34 12 76 26 

40 a 49 13 3 51 22 87 55 

50 a 59 20 7 65 31 93 73 

60 a 69 27 14 72 51 94 86 

Fonte: DUNCAN et.al. (2013) adaptada de dados combinados de Diamond/Forrester e Registro CASS. 

-A presença de fatores de risco para doença arterial coronariana (diabetes, tabagismo, hipertensão e dislipidemia) aumenta em 2 a 3 vezes a estimativa a 

cima. 
-Não está indicado realizar ergometria em pacientes com probabilidade pré-teste baixa (dor não anginosa e sem fatores de risco para doença arterial 

coronariana) na investigação de cardiopatia isquêmica. 
-Classifica-se a probabilidade pré-teste para cardiopatia isquêmica em baixa, intermediária e alta, respectivamente, para valores <10%, 10-90% e >90%. 

Quadro 2 - Classificação da Angina Estável (Sociedade de Cardiologia Canadense - CCS) 

Classe I Atividades comuns, como caminhar e subir escadas, não causam angina. O sintoma ocorre com esforços extenuantes e/ 

ou prolongados no trabalho ou lazer. 

Classe II Limitação leve às atividades comuns. Angina para caminhar mais que duas quadras no plano ou subir mais que um 
lance de escadas. 

Classe III Limitação marcada às atividades comuns. Angina para caminhar 1 a 2 quadras e/ ou subir um lance de escadas. 

Classe IV Angina com qualquer atividade física, podendo estar presente mesmo em repouso 

Fonte: DUNCAN et.al. (2013)  

 

Tabela 1 - Principais medicamentos utilizados no tratamento farmacológico de pacientes 

com cardiopatia isquêmica. 
Medicamento Dose e posologia usual Principais cuidados 

Betabloqueadores   

Propranolol 
Atenolol 

Metoprolol tartarato 

Metoprolol succinato 

Carvedilol 

40 - 80 mg, 3 x ao dia 

25 - 100 mg, 1 x ao dia 

50 - 200 mg 2 x ao dia 

50 - 200 mg, 1 x ao dia 

3,125 - 25 mg, 2 x ao dia 

Broncoespasmo, bradicardia, distúrbios de 
condução atrioventricular, astenia, disfunção 
sexual.  

Carvedilol costuma ser prescrito para pacientes 

com insuficiência cardíaca associada. 

Bloqueadores de canal de Cálcio  

Anlodipina1 5,0 - 10 mg, 1 x ao dia 

Cefaleia, tontura, rubor facial, edema de 
extremidades. 

Verapamil associado a depressão  

                                                 
1 Fármacos preferenciais em cada classe considerando-se interações, posologia e disponibilidade. 
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Verapamil 80 - 160 mg, 3 x ao dia miocárdica e bloqueio atrioventricular 

Nitratos1   

  Cefaleia, hipotensão, hipotensão postural, 

síncope. Organizar prescrição  

Isossorbida mononitrato, 

oral1 

Isossorbida dinitrato,  

sublingual1 

20 - 40 mg, 2-3 x ao dia 

5 mg a cada 5-10 min 

(se necessário) 

para intervalo de pelo menos 12 horas sem o 

fármaco. Para formulação SL, se persistência da 

dor após 3ª dose, procurar atendimento com 

urgência. 

Inibidores da ECA2   

Enalapril 5,0 - 20 mg, 2 x ao dia Hipercalemia, perda de função renal (aceitável 
redução até 30% na TFG),  

Captopril 12,5 - 50 mg, 3 x ao dia tosse. 
Antiplaquetários   

AAS1 Clopidogrel 100 mg, 1 x ao dia 

75 mg, 1 x ao dia 

Desconforto e sangramento trato digestivo.  

Estatinas 
Sinvastatina1 

Pravastatina 

 

20 - 40 mg, à noite 

20 - 80 mg, à noite 

 

Atentar para hepatopatia, rabdomiólise (efeitos 

graves). Cuidado com associação com fibratos. 

 Atorvastatina 10 - 80 mg, à noite 

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2015). 

 

Quadro 3 - Potenciais indicações de angiografia coronariana em pacientes com Doença  

Arterial Coronariana 

1. Angina estável (CCS III ou IV – ver quadro 2) apesar de tratamento clínico otimizado. 

2. Síndrome coronariana aguda (quando risco não estratificado na emergência) 

3. Achados em testes não invasivos sugestivos de alto risco para eventos, independente de sintomas. 

Teste de Esforço: 

-baixa capacidade funcional (menor que 4 METs), 

-isquemia que ocorre em baixa intensidade,  

-diminuição da pressão arterial sistólica com aumento de carga,  

-infradesnivelamento do seguimento ST de 2 mm ou mais,- envolvimento de múltiplas derivações eletrocardiográficas, - alterações no 

seguimento SR que persistem na recuperação. 

Método de Imagem: 

-Disfunção ventricular esquerda (FE < 35%) ou queda de FE com estresse,- Múltiplos defeitos de perfusão/contratilidade ou área de 

isquemia > 10%. 

4. Sobreviventes de parada cardíaca e arritmia ventricular, quando não realizado na unidade de emergência 

                                                 
1 Para evitar tolerância ao nitrato fazer intervalo noturno de 10 a 12 horas sem o medicamento. 
2 IECA não apresenta melhora dos sintomas anginosos, porém reduz novos eventos cardiovasculares. Sugere-se uso em pacientes com cardiopatia 

isquêmica e disfunção ventricular, pós infarto agudo do miocárdio e pós revascularização miocárdica. 
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5. Angina e sintomas de insuficiência cardíaca. 

6. Diagnóstico incerto após testes não invasivos. 

7. Impossibilidade de se submeter a testes não invasivos por incapacidade física, doença ou obesidade. 

8. Profissões de risco que requerem um diagnóstico preciso. 

Fonte: TelessaudeRS-UFRGS (2017) adaptado de CESAR (2014) e DUNCAN et. al. (2013). 

 

 

 

Quadro 4 - Classificação funcional da New York Heart Association (NYHA) 

Classe Funcional Definição 

Classe I Sem limitações. A atividade física rotineira não causa fadiga exagerada, dispneia, palpitações ou angina. 

Classe II Pequena limitação na atividade física; esse pacientes permanecem confortáveis em repouso. A atividade 

física rotineira resulta em fadiga, palpitações, dispneia ou angina. 

Classe III Limitação importante na atividade física. Atividades menores do que as rotineiras produzem sintomas; 

pacientes permanecem confortáveis em repouso. 

Classe IV Incapacidade de desempenhar qualquer atividade física sem desconforto. Sintomas de insuficiência 

cardíaca ou angina presentes mesmo em repouso. Agravamento do desconforto com qualquer atividade 

física. 

Fonte: DUNCAN et. al. (2013). 

 

Tabela 2 - Principais medicamentos para o tratamento de Insuficiência Cardíaca Crônica. 

Medicamento Dose e posologia usual Principais cuidados 

Inibidores da ECA1   

Enalapril 

Captopril 

5,0 - 20 mg, 2 x ao dia 

12,5 - 50 mg, 3 x ao dia 

Hipercalemia, perda de função renal (aceitável 

redução de até 30% na TFG), tosse. 

Betabloqueadores   

Metoprolol tartarato 

Metoprolol succinato 

Carvedilol 

50 - 200 mg, 2 x ao dia 

50 - 200 mg, 1 x ao dia 

3,125 - 25 mg, 2 x ao dia 

Broncoespasmo, bradicardia, distúrbio de 

condução atrioventricular, astenia, disfunção 

sexual.  

Diuréticos   
 Hidroclorotiazida 25 - 50 mg, 1 x ao dia Hipotensão postural, hipocalemia,  

insuficiência renal pré-renal. 
 Furosemida 40 - 160 mg, 1 a 3x ao dia 

Espironolactona 25 mg, 1 x ao dia Hipocalemia, ginecomastia e redução da excreção 
renal de digoxina. 

Digoxina   

Digoxina 0,125 - 0,250 mg 1x ao dia ou 3 x 
na semana. 

Janela terapêutica pequena. Monitorar sinais de 
intoxicação como: arritmias, distúrbios 

gastrointestinais e visuais e alterações 

eletrocardiográficas. 

Combinação Hidralazina + Nitrato2   
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Hidralazina12,5 - 50 mg, 3x ao dia Cefaleia, hipotensão, hipotensão postural, síncope. 

Mononitrato de isossorbida 20 a 40 mg, 3x ao dia 

 
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2015). 
1Na intolerância a IECA, considerar Bloqueador do Receptor de Angiotensina (BRA) como losartana 50 a 100 mg 1 x ao dia.                                                                    
2Para evitar tolerância ao nitrato fazer intervalo noturno de 10 a 12 horas sem o medicamento. 

 

 

Figura 1 – Medicamentos utilizados no tratamento de Insuficiência Cardíaca Crônica, 

conforme classe funcional. 

Assintomático  Sintomático  Refratário  
NYHA i NYHA II - III NYHA IV 

 

 
 4a droga  

Digoxina (sintomático apesar do uso de IECA, BB E diurético 

 
Hidralazina Isossorbida  

(negros, hipertensos ou com intolerância à IECA) 
 

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2015). 
1Na intolerância ao IECA considerar utilização de Bloqueador do Receptor de Angiotensina (ex: losartana). 
2O betabloqueador (metoprolol, atenolol ou carvedilol) pode ser iniciado conjuntamente ao IECA (NYHA II-IV) ou após atingir dose máxima tolerada do 

IECA. Considerar uso de betabloqueador em paciente assintomáticos (NYHA I) com disfunção ventricular pós-infarto do miocárdio. Não está indicado uso 

de propranolol no tratamento de ICC. 
3Considerar uso de espironolactona em pacientes com classe NYHA II que apresentam fração de ejeção inferior ou igual a 35% e história prévia de 

hospitalização por doença cardiovascular. 

 1a droga 
Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA)1 

 
 2a droga 

Considerar Betabloqueador (BB) 2 

Taquicardia ventricular 

Taquicardia supraventricular paroxística rápida 

Taquicardia ventricular polimórfica não-sustentada/Intervalos de QT curto e longo 

Disfunção de marca-passo ou cardio-desfibrilador implantável 

Bradicardia sinusal persistente com frequência cardíaca inferior a 45 bpm 

Síndrome de Brugada 

Espironolactona 3 

( comdisfunçãoventricular ) 

3 a droga 

Diurético(sinaisdecongestão) 
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Quadro 5 – Alterações eletrocardiográficas compatíveis com episódio de síncope que 

sugerem avaliação em serviço de emergência 
Fonte: NICE Quality Standard 71 (2014). 

Quadro 6 - Alteração de consciência sugestiva de crise convulsiva 

Língua mordida 

Desvio cefálico lateral persistente durante a crise 

Posturas não usuais de tronco ou membros durante a crise 

Contração muscular prolongada de membros (atentar para o fato que pacientes com síncope podem apresentar abalos musculares não 

prolongados) 

Confusão mental prolongada após a crise 

Fonte: NICE Quality Standard 26 (2013).  

 

Quadro 7 – Características que sugerem hipertensão secundária 

  

Suspeita Clínica Alteração 

Hipertensão grave ou com lesão em órgão alvo de evolução rápida ou resistente ao tratamento (mal controle pressórico a despeito de uso 

adequado de três medicamentos anti-hipertensivos de classes diferentes, incluindo uso de diurético). 

Elevação súbita persistente da pressão em pessoas com idade superior a 50 anos. 

Início antes dos 30 anos em pessoas sem fatores de risco (obesidade, história familiar). 

Doença renovascular Sopro abdominal, alteração da função renal por medicamentos que bloqueiam o sistema renina-

angiotensina (inibidor da enzima conversora de angiotensina ou bloqueador do receptor da 

angiotensina). Suspeita-se quando houver diminuição de 30% da taxa de filtração glomerular 

após iniciar a medicação ou incremento na creatinina basal em 0,5 a 1 mg/dL. 

Doença do parênquima renal Elevação da creatinina, ureia, proteinúria, hematúria. 

Coarctação da aorta Pulsos femorais reduzidos ou retardados, pressão sistólica em membros superiores pelo 

menos 10 mmHg maior que nos membros inferiores, sopro sistólico interescapular ou sopro 

sistólico amplo em crescendo-decrescendo em toda parede torácica. 

Síndrome da Apneia e Hipopneia 

Obstrutiva do Sono 
Ronco, sonolência diurna, apneia noturna. 

Hipertireoidismo Intolerância ao calor, perda de peso, palpitações, hipertensão sistólica, exoftalmia, tremores, 

taquicardia. 

Hiperparatireoidismo Litíase urinária, osteoporose, depressão, letargia, fraqueza muscular 

Hiperaldosteronismo Hipocalemia e/ou com nódulo adrenal 

Feocromocitoma Hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitações. 

Síndrome de Cushing Face em “lua cheia”, “corcova” dorsal, estrias purpúricas, obesidade central. 

BAV 2 º grau Mobitz II ou BAV 3º grau 

Bloqueio sinoatrial repetitivo ou pausas significantes maiores que 3 segundos 
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Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010).  

 

 
Na ausência de suspeita clara de hipertensão secundária, deve-se avaliar: 

 -medida inadequada da pressão arterial; -progressão das lesões nos órgãos-alvo da hipertensão;  
 -hipertensão do avental branco;  -presença de comorbidades;  
 -tratamento inadequado; -interação com medicamentos.  

-não adesão ao tratamento; 
 

 

 

 



[Digite texto] 

 

 

 


