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Editorial 

Luiz Fernando Rodrigues Junior 
Editor chefe  

 

 

A Pesquisa Multidisciplinar em Ciências Cardiovasculares apresenta, na edição atual, dois 

artigos cujos temas se destacam pela relevância em suas respectivas áreas. 

O primeiro se refere à descrição e percepção dos enfermeiros sobre o impresso utilizado para 

admissão de enfermagem no serviço de hemodinâmica, em um hospital especializado no Rio 

de Janeiro. 

Em um artigo de revisão, o tabagismo é abordado como fator de risco para doenças 

cardiovasculares. 

Os trabalhos desta edição reafirmam o caráter multidisciplinar deste periódico. Aproveitem a 

leitura!  
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Resumo 

Estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, cujo objetivo foi descrever a 

percepção dos enfermeiros sobre o impresso utilizado para admissão de enfermagem no 

serviço de hemodinâmica, em um hospital especializado em Cardiologia, no Rio de Janeiro. 

Participaram do estudo, seis enfermeiros. Foi aplicado um questionário contendo questões 

sobre perfil profissional e percepção desses profissionais sobre o impresso. Em seguida, 

foram analisados por conteúdo de Minayo, obtendo-se três categorias: Percepção dos 

enfermeiros sobre a utilização do impresso de admissão de enfermagem para o processo de 

enfermagem; Facilidades e Dificuldades para a utilização do impresso de admissão de 

enfermagem; Sugestões para a melhoria do impresso de admissão de enfermagem utilizado. 

Concluiu-se que o instrumento utilizado é de extrema importância no que se refere à 

assistência do paciente. Ainda sugerimos a inclusão de itens relacionados à avaliação 

emocional do paciente e aumento de espaço no impresso destinado ao registro de 

enfermagem. 

 

Palavras chave: Enfermeiro; Hemodinâmica; Admissão do paciente; Cateterismo cardíaco; Intervenção Coronária Percutânea. 
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1. Introdução 

As doenças cardiovasculares são atualmente as principais 

causas de mortalidade mundial. No Brasil, foram 

responsáveis por 335.213 óbitos no ano de 2011. Este fato é 

justificado pela transcrição demográfica, caracterizada pelo 

aumento da expectativa de vida em decorrência da redução 

da taxa de natalidade e mortalidade, além dos avanços da 

medicina. Dentro desse mesmo cenário, vivenciamos a 

transição epidemiológica, onde se tinha um alto índice de 

mortes por doenças infectocontagiosas e graças ao aumento 

da expectativa de vida, temos um aumento de mortalidade 

por doenças crônicas nos dias atuais (1,2).
   
 

Dentre as doenças cardiovasculares, destacam-se as 

Síndromes Coronarianas Agudas (SCA), compreendendo o 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) com e sem 

supradesnivelamento do segmento ST, e a Angina Instável, 

provocados principalmente pela formação de placa de 

ateroma na túnica íntima do vaso coronariano.
 
(3,4)

 
 

Atualmente, um método muito utilizado no diagnóstico e 

avaliação das SCA é o cateterismo cardíaco, onde se pode 

visualizar a dinâmica da circulação sanguínea cardíaca, 

através da inserção de cateteres radiopacos pela artéria, com 

o auxílio de fluoroscópico e de monitorização 

eletrocardiográfica. As principais vias de acesso são as 

artérias femoral, radial ou braquial, sendo as duas primeiras 

mais utilizadas (5)
 
. 

Suas principais complicações são: arritmias ventriculares, 

atriais ou juncionais, devido à manipulação do cateter ou 

injeção de meio de contraste; bradicardia; reações alérgicas 

ao meio de contraste; complicações vasculares como 

hemorragias e hematomas locais ou retroperitoniais, 

trombose aguda, embolização distal, dissecção, acidente 

vascular encefálico, infarto do miocárdio, pseudoaneurismas 

e fístulas arteriovenosas; nefropatia induzida pelo contraste; 

e óbito (6).  

Após o diagnóstico de doença coronariana isquêmica, um 

dos principais tratamentos utilizados é a Intervenção 

Coronária Percutânea (ICP). Este tipo de tratamento abrange 

a angioplastia com balão, expandindo o lúmen do vaso 

coronariano obstruído, por meio do estiramento e laceração 

da placa de ateroma e da parede do vaso. Assim, promove a 

redução dos sinais e sintomas provocados pela isquemia e 

melhora o suprimento sanguíneo da área afetada, reduzindo 

consequentemente a mortalidade e o risco de um infarto do 

miocárdio. Suas principais complicações são dissecções do 

vaso; retenção urinária; alteração do ritmo cardíaco; 

sangramento, hematoma e equimose no local de punção; 

entre outros (7,8). 

Como qualquer outro procedimento, o cateterismo 

cardíaco e a ICP podem causar danos ao paciente, 

implicando em sua própria segurança. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), segurança do 

paciente é definida como “redução do risco de danos 

desnecessários associados aos cuidados de saúde a um 

mínimo aceitável” (9).  

Sendo assim, é de suma importância uma avaliação do 

paciente pré-procedimento pelo enfermeiro, pois este 

profissional é muita das vezes o responsável pelo preparo do 

paciente. 

Para isso, foi implementado uma admissão de 

enfermagem no serviço de Hemodinâmica de um hospital 

especializado em cardiologia no estado do Rio de Janeiro, 

antes da realização destes procedimentos. O objetivo é a 

identificação das condições que possam dificultar ou 

suspender a realização do(s) exame(s), além de informar ao 

paciente sobre o procedimento e esclarecer possíveis 

dúvidas. Ela faz parte do processo de trabalho da 

enfermagem deste setor. 

A Resolução COFEN 358/2009
 
(10), no art.3º enfatiza que 

o processo de enfermagem deve ser realizado respaldado em 

um suporte teórico para realização da coleta de dados, 

definição dos diagnósticos de enfermagem e planejamento 

das ações de enfermagem. 

No hospital supracitado, essa admissão é realizada pelo 

enfermeiro, guiado por um impresso utilizado neste serviço 

para padronizar o processo de avaliação dos pacientes antes 

de realizarem os exames. Este impresso (ANEXO A) 

consiste em algumas informações dos pacientes, como: 

procedência e meio de chegada do paciente; presença de 

comorbidades como hipertensão e diabetes mellitus; 

utilização de medicação antes do exame; alergia; realização 

prévia do procedimento, verificação de sinais vitais (pressão 

arterial, frequência cardíaca e respiratória, e temperatura) e 

condições da pele do paciente. 

As autoras foram motivadas para realização desta 

pesquisa, a partir da experiência obtida neste setor e com o 

uso do impresso, na condição de residentes do programa de 

residência de enfermagem na especialidade cardiovascular. 

Percebemos que a admissão de enfermagem pode influenciar 

também para o bem-estar do paciente para a realização do 

exame. No entanto, alguns enfermeiros não utilizavam o 

impresso para realizar a avaliação do paciente. 

Partindo desta premissa de que a admissão de enfermagem 

pré-cateterismo cardíaco e ICP, guiada por um instrumento, é 

essencial tanto para o paciente como para os profissionais do 

serviço de hemodinâmica, por contribuir na redução dos 

riscos relacionados aos procedimentos, na autonomia do 

enfermeiro e possibilitar um estabelecimento de vínculo 

entre o enfermeiro e paciente, formulou-se a seguinte questão 

de pesquisa: O impresso utilizado pelo enfermeiro na 

admissão atende o processo de enfermagem, visando à 

avaliação do paciente pré-procedimento de cateterismo 

cardíaco e ICP? 

E para responder a questão de pesquisa, foi delimitado 

como objetivo: Descrever a percepção dos enfermeiros sobre 

o impresso utilizado para a admissão de enfermagem no 
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serviço de hemodinâmica em um hospital especialista em 

cardiologia no Rio de Janeiro. 

Justifica-se a realização desta pesquisa, visto que as ações 

do enfermeiro devem ser realizadas de forma científica, 

baseadas em evidências e organizadas por processos de 

trabalho. Em caso de falhas neste processo, pode aumentar as 

chances de ocorrências de erros e danos para o(s) paciente(s), 

onde muitas das vezes podem ser irreversíveis ou ocasionar 

óbito. 

Deste modo, torna-se relevante a realização desta 

pesquisa, visto que poderá contribuir para a identificação de 

possíveis fatores de melhoria para o processo de trabalho dos 

enfermeiros neste setor, além de identificar possíveis 

implicações para o uso do impresso por parte de alguns 

profissionais durante a admissão e propor sugestões frente a 

isso. 

 

Materiais e métodos 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório, utilizando 

abordagem qualitativa, a ser realizado no serviço de 

hemodinâmica de um hospital público especializado em 

cardiologia, situado no Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Neste 

serviço, são realizados procedimentos por via percutânea, 

como o cateterismo cardíaco e ICP em pacientes 

encaminhados para a instituição pelo Sistema Nacional de 

Regulação (SISREG) e/ou naqueles internados no próprio 

hospital. 

Este setor dispõe de profissionais de saúde de diversas 

categorias, dentre eles estão nove enfermeiros. Para a seleção 

da amostra, foram adotados como critérios de inclusão: Ser 

enfermeiro atuante no cenário da pesquisa e com vínculo 

empregatício na instituição; Ter realizado, pelo menos uma 

vez, a admissão dos pacientes previamente ao exame 

utilizando o impresso da instituição. Os critérios de exclusão 

foram: Enfermeiros que se encontram de férias ou de licença 

médica no período da coleta de dados.  Após a aplicação 

destes critérios, foram selecionados seis enfermeiros para a 

amostra do estudo. 

 

Esta pesquisa obedeceu às recomendações e princípios da 

Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde.
 
(11). A coleta de dados se iniciou após a 

apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO), sob o Parecer n° 3.047.563/2018 e pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Instituição Hospitalar, sob o Parecer 

n° 3.072.724/2018. Todos os participantes foram orientados 

quanto a sua participação do estudo e de seus direitos. Em 

seguida, aqueles que concordaram em participar do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

receberam o questionário. 

A coleta de dados ocorreu no mês de Janeiro de 2019, 

através da aplicação de um questionário dividido em duas 

partes. A primeira parte foi composta por cinco perguntas 

fechadas, relacionadas ao perfil do profissional; e a segunda 

com quatro perguntas sobre a percepção desses profissionais, 

a respeito do impresso de admissão de enfermagem utilizado 

naquele setor. Foram agendados, com os profissionais, a data 

e hora para a entrega do questionário, a fim de facilitar a 

participação dos mesmos, sem interferir nas suas atividades 

laborais. 

A análise dos dados foi realizada através da análise de 

conteúdo de Minayo (12), onde se busca a interpretação do 

material qualitativo, preservando uma descrição objetiva, 

sistemática e rica da coleta realizada. Para isso, foram 

seguidas as suas etapas: ordenação dos dados, classificação 

dos dados e análise final. 

A fim de manter o anonimato dos participantes, eles serão 

identificados nesta pesquisa pela palavra ENF, de 

enfermeiro, seguido por numeral indo-arábico (ENF1 a 

ENF6), em ordem aleatória. 

Após a classificação e análise final dos dados, foram 

obtidas três categorias temáticas: 1- Percepção dos 

enfermeiros sobre a utilização do impresso de admissão de 

enfermagem para o processo de enfermagem; 2- Facilidades 

e Dificuldades para a utilização do impresso de admissão de 

enfermagem; 3- Sugestões para a melhoria do impresso de 

admissão de enfermagem utilizado. 

 

 

Resultados e Discussão 

O estudo obteve amostra total de seis enfermeiros, do sexo 

feminino, com idade entre 30 a 59 anos. Em relação à 

formação acadêmica, uma possuía graduação, uma possuía 

mestrado; três eram pós-graduadas em hemodinâmica e uma 

era pós-graduada em outra especialidade.  O tempo de 

atuação dos participantes como enfermeiro deste setor variou 

de seis meses a mais de cinco anos de serviço. 

 

1- Percepção dos enfermeiros sobre a utilização do 

impresso de admissão de enfermagem para o processo de 

enfermagem 

 

A primeira categoria do estudo aborda principalmente 

sobre a percepção dos enfermeiros em relação à importância 

do impresso de admissão de enfermagem para o processo de 

enfermagem desenvolvido naquele setor especificamente, já 

que os procedimentos realizados ali são necessários para o 

diagnóstico e tratamento da SCA, mas também podem 

implicar em sérios riscos e agravos à saúde do paciente. A 

maior parte dos participantes concordou que o impresso 

utilizado atende ao processo de enfermagem do setor, 

possibilitando uma boa avaliação do paciente antes de o 
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mesmo ser submetido ao(s) procedimento(s). Este fato pode 

ser evidenciado nos seguintes relatos: 

 

“Sim, pois contempla todas as informações necessárias 

para realização de exames e procedimentos (ENF 6).” 

“Sim, atende ao proposto pelo setor uma vez que é pontual 

e conciso, ideal e coerente a dinâmica de atendimento aos 

pacientes (ENF 3).” 

“Sim, contém as informações necessárias (ENF 2).” 

 

De acordo com as falas supracitadas, pode-se notar que os 

enfermeiros entendem que o impresso de admissão de 

enfermagem, utilizado no serviço de hemodinâmica, possui 

muita importância e é de grande relevância para o processo 

de enfermagem do setor. 

Como dito anteriormente, a Resolução COFEN 358/2009 

estabelece que o processo de enfermagem, deve ser 

implementado onde há o cuidado profissional de 

enfermagem, seja ele em ambientes públicos ou privados. 

Além disso, o processo de enfermagem deve ser executado 

de modo sistemático e respaldado de um suporte teórico, de 

modo que a assistência de enfermagem seja prestada de 

forma científica. 

A Lei nº 7.498/86
 

(13), a qual dispõe sobre a 

regulamentação do exercício de enfermagem, salienta em seu 

artigo 11 que compete privativamente ao enfermeiro o 

planejamento, organização, coordenação, execução e a 

avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. 

A admissão pré-cateterismo cardíaco e de ICP objetiva 

principalmente esclarecer dúvidas sobre o procedimento para 

o paciente; identificar fatores que podem aumentar os riscos 

relacionados ao procedimento ou até mesmo que impeça de o 

mesmo ser realizado naquele momento. Além de diminuir 

ansiedade e medo dos pacientes, relacionados aos 

procedimentos. 

O impresso de admissão de enfermagem é visto para os 

enfermeiros como um bom instrumento a ser utilizado para 

sistematizar a assistência de enfermagem neste serviço. Além 

disso, o impresso é considerado como um dos principais 

meios de identificação de contraindicações para realização 

dos procedimentos, contribuindo para a promoção de uma 

assistência mais segura e minimização de agravos para o(s) 

paciente(s), se acordo com o relato de um dos participantes 

abaixo: 

 

“Sim, pois o impresso abrange os fatores de 

contraindicação absoluta e relativa para realização dos 

procedimentos permitindo avaliação prévia e coesa de uma 

anamnese reduzida e dirigida (ENF 1).” 

 

No entanto, assim como todo e qualquer processo, ele 

pode ser revisado e melhorado. Está claro que o impresso de 

admissão de enfermagem é de suma importância no processo 

de trabalho dos profissionais de enfermagem deste setor, e 

que talvez possa ser melhorado, de acordo com a fala 

seguinte: 

 

“Em parte, pois há dados que não são necessários e 

faltam informações relevantes (ENF 5).” 

 

 

De acordo com o Guia de Recomendações para Registro 

de Enfermagem no Prontuário do Paciente e Outros 

Documentos de Enfermagem do COFEN(14), a admissão do 

enfermeiro deve conter os seguintes dados: Nome completo 

do paciente; Data e hora da admissão; Procedência do 

paciente; Condições de chegada (deambulando, em maca, 

cadeira de rodas, etc.); Nível de consciência: 

Lucidez/Orientação; Presença de acompanhante ou 

responsável; Condições de higiene; Presença de lesões 

prévias e sua localização: feridas corto-contusas, hematoma, 

úlceras de pressão ou crônicas, e outras; Descrição de 

deficiências se houver; Uso de próteses ou órteses, se houver; 

Queixas relacionadas ao motivo da internação; 

Procedimentos / cuidados realizados, conforme prescrição ou 

rotina institucional (mensuração de sinais vitais, punção de 

acesso venoso, coleta de exames, necessidade de elevação de 

grades, contenção, etc.); Rol de valores e pertences do 

paciente; Orientações prestadas; Nome completo e COREN 

do responsável pelo procedimento. 

Além das informações citadas anteriormente, é importante 

avaliar os sentimentos dos pacientes que irão realizar o 

procedimento, bem como suas expectativas. Em relação ao 

cateterismo cardíaco, os principais sentimentos 

experimentados por esta clientela são ansiedade, angústia, 

depressão e medo, respectivamente. Em relação ao 

conhecimento dos pacientes sobre os procedimentos, muitos 

acreditavam que o cateterismo cardíaco era uma intervenção 

resolutiva para SCA e não diagnóstica, demonstrando ainda 

uma deficiência no conhecimento do tratamento de sua 

patologia (15).  

Este fator implica diretamente na segurança do paciente 

também, uma vez que o mesmo precisa estar inserido como 

protagonista em seu processo saúde-doença e junto com a 

equipe de saúde, decidir os melhores procedimentos 

terapêuticos disponíveis. No impresso de enfermagem da 

instituição não possui itens que possibilitem uma avaliação 

desses sentimentos e dúvidas por parte dos enfermeiros antes 

de encaminhar os pacientes para aos exames.  

Um dos participantes do estudo demonstra, em sua fala, 

que sente falta de informações importantes no impresso, 

porém, não justifica se tais informações estão relacionadas 

com a avaliação de sentimentos e/ou retiradas de dúvidas 

quanto ao(s) procedimento(s).   

 

2- Facilidades e Dificuldades para a utilização do 

impresso de admissão de enfermagem 
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Nesta categoria, são descritas as principais facilidades e 

dificuldades que são vivenciadas pelos enfermeiros 

participantes do estudo. 

O enfermeiro do setor de Hemodinâmica atua na 

assistência aos pacientes nas fases pré, trans e pós-

procedimento de cateterismo e de ICP. Na fase pré, este 

profissional é responsável por fornecer explicações sobre o 

procedimento e o preparo adequado para realização do 

exame; avaliar história de alergia, condições clínicas e 

emocionais do paciente; solicitar assinatura do Termo de 

Consentimento Esclarecido para realização do exame; 

delegar ou auxiliar a sua equipe no encaminhamento do 

paciente para a sala de Hemodinâmica, na monitorização do 

paciente, no posicionamento na mesa de hemodinâmica e na 

administração de medicações (16). 

Além da assistência direta ao paciente, o enfermeiro 

também é o responsável pelo gerenciamento dos recursos 

materiais e humanos, supervisão e treinamento de sua equipe, 

e controle de materiais médico-hospitalares utilizados em 

cada procedimento. Além de ser responsável pelas condições 

do ambiente físico para realização dos procedimentos, 

através do provimento de iluminação, ventilação e limpeza 

adequadas (17).
 
 

Assim, o enfermeiro que atua no serviço de 

Hemodinâmica possui várias atribuições, e deve estar 

disposto a oferecer uma assistência de qualidade e segura aos 

pacientes a serem submetidos ao procedimento de 

cateterização. Uma assistência de enfermagem de boa 

qualidade implica tanto na redução de custos hospitalares e 

de riscos para os pacientes, como também garante a 

integralidade do cuidado
 
(16).  

Diante de tais funções cabíveis ao enfermeiro e a própria 

demanda do setor, o impresso de enfermagem é visto com 

bons olhos pelos enfermeiros do estudo, uma vez que, para 

eles, é de fácil utilização por ser objetivo e específico para a 

realização dos procedimentos: 

 

“Facilita na obtenção de informações sucintas de forma 

rápida agilizando o serviço e garantindo contato direto com 

o paciente, não deixando que a correria do setor impeça a 

perpetuação de erros, falhas e o afastamento da relação 

enfermeiro-paciente e vice versa (ENF 1).” 

“O uso de perguntas objetivas (ENF 6).” 

“Informações necessárias para viabilizar os exames (ENF 

4).” 

“Facilita o preenchimento rápido e ser direcionado a 

coletar as informações somente necessárias (ENF 3).” 

 

Tratando-se das dificuldades da utilização do impresso de 

admissão, por parte dos profissionais de enfermagem deste 

estudo, destacam-se a organização do impresso e a 

sobrecarga de trabalho. Ambos os problemas são 

evidenciados nas falas seguintes: 

 

“A apresentação e a estética do formulário (ENF 6).” 

“A organização da estrutura do formulário (ENF 2).” 

“Na maioria das vezes, a carga de trabalho do setor e a 

dinâmica de atendimentos aos clientes (ENF 3).” 

“A rotina do setor ser puxada e dispomos de escala 

reduzida de funcionários (ENF 1).” 

 

Alguns dos fatores preocupantes estão relacionados às 

condições e a carga de trabalho dos profissionais de 

enfermagem no cenário hemodinamicista. As condições de 

trabalho, neste setor, são semelhantes aos demais, visto que, 

há presença de inadequações do trabalho ao trabalhador, 

fatores de exposição ao processo de adoecimento, incorreto 

dimensionamento de pessoal para atender à demanda das 

atividades, entre outros (18). 

Um estudo realizado por Flôr, Gelbcke
 
(19), definiu a 

carga de trabalho, em um serviço de hemodinâmica, aos 

fatores aos quais os profissionais de enfermagem estavam 

expostos, englobando determinantes sociais do processo 

saúde-doença e teorias de Psicodinâmica do trabalho. Dentre 

elas, estão: as cargas fisiológicas, psíquicas, físicas, 

químicas, mecânicas e biológicas. Dentre estas, destacou-se a 

carga física de radiação ionizante, a qual demonstrou grande 

preocupação por parte dos profissionais pelo pouco 

conhecimento do impacto da radiação em sua saúde.   

Além disso, os enfermeiros atuantes de um setor de 

hemodinâmica apresentaram um nível médio de estresse, os 

quais estão relacionados principalmente a sobrecarga de 

trabalho, evidenciada por relato dos profissionais quando se 

percebem com várias atividades a serem realizadas em pouco 

tempo ou ainda quando não dispõem de recursos adequados 

para a realização das mesmas. O mesmo pode ser observado 

pelas falas anteriores dos enfermeiros deste estudo
18

.  

 

3- Sugestões para a melhoria do impresso de admissão 

de enfermagem utilizado 

 

Nesta categoria, serão discutidas as propostas e sugestões 

para a melhoria do impresso de admissão de enfermagem 

pelos enfermeiros deste estudo, dentre as quais estão 

relacionadas principalmente ao modo de organização das 

perguntas contidas no instrumento e um aumento do espaço 

destinado para as observações de enfermagem. 

 

“Mais espaço para observações (ENF 1).” 

“Espaço para anotar intercorrências (ENF 2).” 

“Organização das perguntas e inclusão de Evolução de 

Enfermagem (ENF 6).” 

 

Há ainda sugestões para acréscimo de informações no 

impresso de admissão que podem ser importantes para dar 

continuidade do cuidado de enfermagem após o 

procedimento, os quais são citados abaixo: 

 

“[...] Telefone do paciente para contato, exame que será 

realizado; sinais vitais após o exame; local onde foi realizado 
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o exame (via radial ou femoral), intercorrências se houver 

(ENF 5).” 

 

Vale ressaltar que o enfermeiro possui atribuições durante 

todo o período de realização do procedimento. Durante o 

cateterismo o enfermeiro deve atentar-se ao traçado 

eletrocardiográfico, buscando identificar o mais rápido 

possível alguma complicação e intervir da melhor maneira 

possível, prestando a assistência adequada antes e/ou durante 

uma intercorrência (16).  

Após o exame, o paciente deve ser encaminhado para uma 

unidade de internação ou de recuperação hemodinâmica. 

Neste local, o enfermeiro deve realizar uma nova avaliação 

do paciente, principalmente de seus sinais vitais e débito 

urinário; e orientar sobre os cuidados após o procedimento, 

como a imobilidade do membro abordado no procedimento. 

Vale ressaltar que é importante a avaliação do enfermeiro 

quanto à integridade tissular e circulatória no local da 

inserção do cateter
 
(5).  

Estas informações são essenciais e devem ser registradas, 

uma vez que faz parte do processo de enfermagem e que 

facilita os profissionais a prestarem continuidade da sua 

assistência ao paciente de modo integral e individualizada.  

Um ponto muito importante e já discutido anteriormente 

que deve ser levado em consideração é o estado emotivo dos 

pacientes ao realizar o exame. Além dos pacientes, seus 

acompanhantes também experimentavam dos mesmos 

sentimentos em uma proporção duas vezes menor que os 

pacientes (15).  

Nenhum dos enfermeiros participantes do estudo citou a 

inclusão desta informação no impresso de admissão de 

enfermagem, sendo esta uma forte sugestão das autoras para 

ser inserido no impresso. Acredita-se que uma vez 

identificado os sentimentos experimentados pelos pacientes, 

antes de realizar o exame, o enfermeiro poderá elaborar 

estratégias para minimizar sentimentos ruins, promover 

conforto e segurança para o paciente e seu acompanhante e 

um fortalecimento de vínculo e confiança entre paciente e 

profissional. 

 

Conclusão 

Como dito anteriormente, as doenças cardiovasculares são 

um sério agravo para a saúde, onde os indivíduos adoecidos 

são submetidos a procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

de riscos. Assim, os profissionais de saúde, especialmente a 

enfermagem, possuem papel fundamental para promover a 

segurança do paciente nesses procedimentos. 

 O serviço de hemodinâmica é um setor 

caracterizado por realizar tais procedimentos invasivos, onde 

necessita que o enfermeiro desenvolva atividades de 

assistência e gerência importantes para o funcionamento 

adequado e seguro do serviço. Além disso, a prática de 

enfermagem deve ser baseada em evidências científicas e 

sistematizada.   

Uma das estratégias implementadas pelo hospital estudado 

para reduzir a ocorrência de riscos e sistematizar a 

assistência durante os procedimentos hemodinâmicos foi o 

impresso de admissão de enfermagem. Com os resultados 

deste estudo, podemos concluir que o impresso de admissão 

utilizado na instituição é de extrema importância para os 

enfermeiros, possibilitando a realização dos cuidados de 

enfermagem aos pacientes de modo seguro e sistemático, 

frente às informações obtidas dos pacientes antes dos 

exames.  

 De um modo geral, os enfermeiros apresentaram 

boa percepção do instrumento utilizado devido a sua 

objetividade e de abordar as informações de forma sucinta e 

direcionadas para a realização do(s) exame(s). Além disso, 

demonstraram que, de certa forma, o impresso atende as 

necessidades do serviço e dos enfermeiros, frente à avaliação 

dos pacientes, na fase de pré-procedimento, embora ainda 

necessite de uma revisão e inclusão de alguns itens 

pertinentes, para a continuidade da assistência, 

principalmente sobre informações relevantes ocorridas 

durante e após a realização do(s) exame(s).  

Um dos fatores que implicam na sua utilização, atribuídos 

pelos participantes do estudo, é o mau dimensionamento de 

pessoal, presente ainda em muitas instituições hospitalares, 

levando a uma sobrecarga de trabalho para os profissionais 

de enfermagem e um declínio na segurança da assistência 

prestada.  

Tratando-se do setor de hemodinâmica, este fator é ainda 

mais agravante devido à grande rotatividade de pacientes 

para a realização dos exames, onde os mesmos devem ser 

avaliados pelos profissionais antes, durante e após os 

procedimentos. Além da avaliação, o registro por parte 

desses profissionais também se faz necessário para a 

continuidade da assistência a ser prestada para cada paciente, 

atendendo as particularidades de cada um.  

Em relação ao impresso de admissão de enfermagem, 

sugere-se a reformulação do mesmo de modo que sejam 

incluídos itens importantes como uma avaliação emocional 

do paciente e aumento do espaço disponível para o registro 

de intercorrências e/ou uma breve evolução de enfermagem, 

além da reorganização de sua estrutura. 
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Resumo 

Atualmente, as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa mundial de morbidade e 

mortalidade. Dentre as DCV, de maior incidência e prevalência, destacam-se a doença arterial 

coronariana (DAC); a insuficiência cardíaca; a angina; o infarto agudo do miocárdio (IAM);  

as doenças valvares; as arritmias; a hipertensão arterial sistêmica e a doença vascular 

periférica. Estudos, com fatores de risco associados às DCV,  apontam o tabagismo como o 

principal preditor de morte súbita cardíaca por isquemia miocárdica, aumento de doença 

arterial periférica e acidentes vasculares cerebrais. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o cigarro mata por ano cerca de 5,4 milhões de pessoas no mundo, mais do que a 

soma das vítimas de tuberculose, malária e AIDS. No Brasil, o tabagismo é responsável por 

aproximadamente 45% das mortes dos homens, com menos 65 anos, e 55% das mulheres com 

mais de 65 anos. Estima-se que o tabagismo seja mundialmente responsável por 

aproximadamente 6 milhões de mortes prematuras, ou seja, óbitos causados por doenças 

relacionadas ao tabagismo em indivíduos que, sem o fumo, teriam outra causa de morte. A 

primeira doença associada ao uso de tabaco foi o câncer de pulmão, contudo, atualmente, não 

apenas as doenças pulmonares, mas outros agravos à saúde estão relacionados ao tabagismo, 

como as doenças cardiovasculares. 
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1. Introdução 
 

As doenças cardiovasculares (DCV) podem ser definidas 

como as doenças que afetam o coração ou os vasos 

sanguíneos, incluindo: doença coronariana (doença dos vasos 

sanguíneos que irrigam o músculo cardíaco); doença 

cerebrovascular (doença dos vasos sanguíneos que irrigam o 

cérebro); doença arterial periférica (doença dos vasos 

sanguíneos que irrigam os membros superiores e inferiores); 

doença cardíaca reumática  (danos no músculo do coração e 

válvulas cardíacas devido à febre reumática causada por 

bactérias estreptocócicas), cardiopatia congênita 

(malformações na estrutura do coração existentes desde o 

momento do nascimento); trombose venosa profunda e 

embolia pulmonar ( coágulos sanguíneos nas veias das 

pernas, que podem se desalojar e se mover para o coração e 

pulmões) (1).  

Atualmente, as DCV são a principal causa mundial de 

morbidade e mortalidade. Dentre as DCV de maior incidência 

e prevalência destacam-se a doença arterial coronariana 

(DAC), a insuficiência cardíaca, a angina, o infarto agudo do 

miocárdio (IAM), as doenças valvares, as arritmias, a hiper-

tensão arterial sistêmica e a doença vascular periférica (1,2) 

Diversos são os fatores de risco relacionados às DCV, 

sendo eles modificáveis ou não-modificáveis. Os não 

modificáveis são aqueles relacionados ao histórico familiar, 

idade, sexo e raça. Os modificáveis são aqueles que podem 

ser eliminados por mudanças no estilo de vida como a 

dislipidemia, o etilismo, a hiperglicemia, a obesidade, o 

sedentarismo e o tabagismo (3). 

O tabagismo, que é definido pela psicopatologia como 

toxicomania caracterizada pela dependência psicológica do 

consumo de tabaco (4), é considerado como um dos fatores 

de risco mais relevantes para as DCV. Sendo praticado 

ativamente por cerca de 1,4 bilhões de pessoas em todo 

mundo, e passivamente por mais 2 bilhões, é considerado 

uma das principais causas evitáveis, de doenças e morte 

prematura
 
(5). 

 

A origem do tabaco  
 

 O tabaco é um produto de origem natural, extraído a partir 

do processamento das folhas de plantas da espécie Nicotiana 

tabacum, originária da América Central, descoberta nas 

proximidades da cidade de Tobaco, região de Yucatán, por 

volta de 1520 (6,7). Era utilizado pelo povo indígena de 

forma recreativa como fumo no formato de cigarro de palha, 

para espantar mosquitos e em rituais religiosos, levado pelos 

exploradores europeus se difundiu pelo mundo
 
(9). 

 

Tabagismo como doença crônica 
 

Desde 1997, o tabagismo está classificado como doença 

crônica não transmissível (DCNTs), incluído na Classificação 

Internacional de Doenças Crônicas (CID-10) da Organização 

Mundial da Saúde (OMS (9), por conta da alta influência, 

causada pela dependência de nicotina, substância que 

apresenta forte poder em remodelar a biologia e fisiologia 

cerebral
 
(10,11). A fumaça do cigarro é uma mistura de mais 

de 4.000 substâncias, tendo duas fases, uma gasosa e outra 

particulada
 
(10,11). A fase gasosa tem em sua composição, 

monóxido de carbono, amônia formaldeído, acetaldeído, 

acroleina, entre outros
 
(12). E a fase particulada  contem a 

nicotina e alcatrão que é composto por mais de 40 

substâncias cancerígenas (5). 

 

Substâncias encontradas no cigarro e sua nocividade  
 

O consumo do tabaco em forma de cigarros expõe os 

usuários a mais de 4.720 (quatro mil setecentos e vinte) 

componentes, de resíduos de pesticida a elementos para 

melhorar o seu aspecto, como umectantes (propileno glicol, 

glicerol, sorbitol), flavorizantes e intensificastes (cacau, 

alcaçuz, mentol, extratos de frutas) além de diversos açucares 

e compostos de amônio (
 
7). 

 Além da nicotina e o alcatrão, bastante conhecidas, 

outros componentes extremante nocivos à saúde humana são 

encontrados no cigarro. Pode-se citar o plutônio, metal com 

potencial cancerígeno e prejudicial à função renal. Os 

cigarros têm outras composições radioativas como: carbono 

14, urânio e chumbo. Resíduos de pesticidas também são 

encontrados, por exemplo, o dediclorodifeniltricloroetano 

(DDT), associada a gastrite, úlcera e câncer no sistema 

digestivo
  
(6). 

 A dependência química está associada à nicotina. 

Quando aspirada chega ao cérebro em 8 segundos (9). O 

alcatrão é um composto de mais de 40 substâncias 

comprovadamente cancerígenas, formado a partir da 

combustão dos derivados do tabaco. Entre elas, o arsênio, 

níquel, benzopireno, cádmio, resíduos de agrotóxicos, 

substâncias radioativas, como o Polônio 210, acetona, 

naftalina e até fósforo P4/P6
 
(13). 

 

A epidemiologia do tabagismo 
 

 A OMS estima que as mortes relacionadas ao tabagismo 

estejam em cerca de 5,4 milhões por ano, mais do que a soma 

das vítimas de tuberculose, malária e Aids. De acordo com o 

inquérito aproximadamente em mais uma década esse 

número pode vir quase dobrar (13). 

 O consumo regular de tabaco começou na América e se 

disseminou pelo mundo através dos europeus, que hoje são, 

em sua maioria, países ricos e altamente desenvolvidos, 

justamente nesses países recentemente houve uma queda no 

consumo do tabaco, pela taxação de imposto altíssima 

atribuída ao cigarro chegando a quase dobrar o seu valor 
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bruto, além de um grande investido em ações educativas, 

saúde e normas restringindo o consumo de tal droga em 

ambientes fechados (10).  

No Brasil, onde se atinge a marca de 6º cigarro vendido 

mais barato no mundo, aproximadamente 45% das mortes 

dos homens com menos 65 anos e 55% das mulheres com 

mais de 65 anos, tem o tabagismo como responsável, somente 

em 2014, a lei, que foi chamada de antifumo, trouxe a 

restrição eliminando o cigarro dos ambientes fechados, 

porém não veio fortemente acompanhada de significativa 

diminuição do consumo de tabaco e diferentemente dos 

países desenvolvidos, o consumo aumentou em países pobres 

e em desenvolvimento principalmente entre as pessoas com 

menor escolaridade ( 10,11). 

 

Efeitos prejudiciais à saúde geral 
 

 Estima-se que o tabagismo seja mundialmente 

responsável por aproximadamente 6 milhões de mortes 

prematuras. Essa morte prematura representa os óbitos 

causados por doenças relacionadas ao tabagismo em 

indivíduos que, sem o fumo, teriam outra causa de morte 

(14). A primeira doença associada ao uso de tabaco foi o 

câncer de pulmão, em 1950. Atualmente, não apenas o 

câncer, mas outros agravos à saúde estão relacionados ao 

tabagismo, como as doenças cardiovasculares e as doenças 

pul-monares (15).  

De acordo com a Associação Americana do Coração (do 

inglês, American Heart Association), o tabagismo é um dos 

sete fatores de comportamento controláveis que são capazes 

de prevenir o desenvolvimento das doenças cardio-

vasculares
14

. Além disso, o tabagismo é o principal fator de 

risco prevenível para o desenvolvimento de aterosclerose 

(16), intimamente interligadas à Doença Arterial Coronariana 

e ao Acidente Vascular Cerebral, que são as duas principais 

causas de morte no mundo (17). 

Dentre os cerca de 4800 componentes do cigarro, 

aproximadamente 100 possuem propriedades carcinogênicas 

e/ou mutagênicas, ressaltando sua relação com o 

desenvolvimento de neoplasias. Os tipos de câncer que têm 

sido relacionados ao tabagismo são o câncer de pulmão, 

bexiga; cavidade oral; esôfago; cólon; pâncreas; mama; 

laringe; rim e a leucemia mieloide aguda (18).  

Estão associadas, também ao uso do cigarro, as alterações 

pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, a 

bronquite crônica e o enfisema pulmonar. De forma 

complementar, o tabagismo contribui para o aumento do 

estresse oxidativo (15) e se apresenta como fator de risco 

para a cegueira, surdez; dor; osteoporose; doença vascular 

periférica; doença de Alzheimer; demência vascular; 

disfunção erétil; infertilidade; aborto espontâneo e morte 

neonatal (18), sendo considerado um importante problema de 

saúde global (19).  

Impactos a saúde cardiovascular  
 

O tabaco aumenta o risco das doenças cardiovasculares, 

sendo o risco de morte o dobro para fumantes e aumentando 

consideravelmente nos ditos fumantes passivos. Estudos, com 

fatores de risco associados à doença cardiovascular, 

apresentam o tabagismo como um dos preditores de morte 

súbita cardíaca, por isquemia miocárdica, aumento de doença 

arterial periférica e acidentes vasculares cerebrais pela 

aceleração do processo arteriosclerótico, não só nas 

coronárias, mas em diferentes territórios arteriais (1,20). Em 

maio de 2018, a OMS, no dia mundial contra o tabaco, fez 

um alerta para a importante ligação do consumo de cigarro e 

os malefícios a saúde no geral, mas principalmente a saúde 

cardiovascular. Demonstrando a importância de ações 

educativas para o conhecimento da população dos riscos não 

só do câncer, mas do desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares.  

 

Mecanismos patofisiológicos do tabaco nas doenças 

cardiovasculares 
 

A nicotina que se apresenta como maior substância 

orgânica, presente no cigarro, aumenta as catecolaminas 

plasmáticas que modificam o tônus vascular gerando 

alterações hemodinâmicas. Outro composto como o 

monóxido de carbono (CO) que é proveniente da fase gasosa 

(combustão), tem certa afinidade com a hemoglobina (Hb) 

existente nos glóbulos vermelhos do sangue, que transportam 

oxigênio para todos os órgãos do corpo. A ligação do CO 

com a hemoglobina forma o composto chamado 

carboxihemoglobina, que dificulta a oxigenação do sangue, 

privando alguns órgãos do oxigênio e diretamente 

relacionado com a aterogênese (13,14). 

Com relação aos efeitos deletérios, sobre a resposta 

vasomotora das artérias, estudos prévios demonstram uma 

redução imediata da constrição das artérias coronarianas 

epicárdicas e um aumento na resistência do vaso
 
(21). 

 Outros estudos que avaliam as propriedades elásticas 

arteriais mostram redução na complacência nas artérias 

carótida e braquial (1,21).  

 

Doença aterosclerótica 
 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica (22), 

caracterizada pelo depósito de placas de ateroma na camada 

íntima vascular que progressivamente atingem a camada 

média e adventícia (23). Sua etiologia multifatorial é 

relacionada, principalmente, a fatores ambientais e hábitos de 

vida (24,26). 

O endotélio é, estruturalmente, um tecido simples que 

possui uma funcionalidade complexa e fundamental na 
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integridade da parede dos vasos sanguíneos. Sua atividade o 

torna um componente ativo na manutenção da parede arterial 

e homeostase vascular, atuando como barreira de 

permeabilidade seletiva na síntese, metabolização e secreção 

de substâncias (26,27). Há um importante papel da resposta 

inflamatória frente a injúrias endoteliais, que geram, como 

resposta, sinalizações para diferentes células do sistema 

imune e contribuem, posteriormente, para alterações no 

endotélio como enrijecimento da parede vascular e formação 

de placas ateroscleróticas (6). 

Entre os fatores de risco mais evidenciados na literatura 

encontram-se: dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, 

tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, história familiar, 

síndrome metabólica e ingestão de álcool, os quais 

corroboram para aumento da disfunção endotelial e 

progressão da doença aterosclerótica (20,25,26). 

O início das lesões ocorre com o acúmulo de agregados 

lipoproteicos na túnica íntima em locais predispostos à lesão. 

(30) O LDL (low density lipoprotein) oxidado (OxLDL) 

participa da formação desses agregados, visto que, ao sofrer 

uma modificação oxidativa pelas espécies reativas de 

oxigênio passa a não ser reconhecido pelo receptor de LDL. 

Com isso, o OxLDL tende a se acumular nos tecidos, 

adquirindo mais propriedades pró-inflamatórias e pró-

aterogênicas (31).  

Posteriormente, os monócitos aderem à superfície do 

endotélio, transmigram do endotélio para a íntima, 

proliferam-se, diferenciam-se em macrófagos e endocitam as 

lipoproteínas locais, se tornando “foamcells” (células 

espumosas ou macrófagos saturados com colesterol). Quando 

sofrem morte celular, expõem seu conteúdo lipídico 

formando o núcleo necrótico da lesão. Esses locais de núcleo 

necrótico acumulam células musculares lisas que migram da 

camada média vascular e secretam elementos fibrosos. A 

partir disso, são desenvolvidas as placas oclusivas que 

crescem inicialmente em direção à túnica adventícia e, em 

seguida, se expandem em direção ao endotélio, 

comprometendo o lúmen vascular (30).  

Dessa forma, a placa aterosclerótica ou placa de ateroma é 

formada por um processo contínuo e dinâmico, que estimula 

novamente monócitos a se aderirem e migrarem, aumentando 

a área de lesão (30). Ela possui uma composição variável, 

mas que majoritariamente apresenta uma capa fibrosa, células 

musculares lisas, leucócitos mononucleares (12), debris 

celulares, colesterol, células espumosas, cálcio, componentes 

da matriz extracelular e o núcleo necrótico. Variações em sua 

composição podem torná-la mais suscetível à ruptura, 

predispondo eventos trombóticos (32). 

A dislipidemia e o tabagismo compreendem cerca de dois 

terços do risco de desenvolvimento de doença ateros-clerótica 

(24), sendo o tabagismo o maior fator de risco prevenível 

para o seu desenvolvimento. Ele contribui para a inflamação 

vascular e para a perda da homeostase endotelial. A nicotina, 

um dos principais componentes do cigarro, promove 

liberação de catecolaminas, aumentando a frequência 

cardíaca e a pressão arterial sistêmica, contribuindo 

hemodinamicamente para a evolução da aterosclerose (16). 

Além disso, a nicotina também gera aumento da proliferação 

celular endotelial, induz a formação de redes de capilares 

(neovascularização), gera aumento da agregação plaquetária e 

contribui para a proliferação de células musculares lisas 

vasculares, processos envolvidos na progressão da placa 

aterosclerótica (16). 

Como consequência, a aterosclerose pode culminar com 

trombose e estenose (23), ocluindo artérias e obstruindo o 

fluxo sanguíneo cardíaco, cerebral e de membros inferiores, 

gerando respectivamente, a Doença Arterial Coronariana 

(DAC), o Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e a 

Doença Vascular Periférica (DVP) (33) e culminando com 

lesões isquêmicas de alta repercussão clínica (23). Em virtude 

disso, interromper o tabagismo torna-se benéfico e pode 

reduzir em 70% o risco de mortalidade pelas consequências 

da doença aterosclerótica
29

. 

 

 

Doença arterial coronariana 
 

O tabagismo está associado de forma significativa e 

independente com a presença e com a extensão da 

aterosclerose coronariana, bem como um risco aumentado de 

doença arterial coronariana (DAC) não obstrutiva e obstrutiva 

em comparação a não tabagistas (34). Os fatores de risco com 

maior associação à DAC, segundo estudo de Duarte et al 

(35),  são a idade e o sexo dos pacientes, sendo a  associação 

mais expressiva para as idades mais avançadas e para os 

pacientes masculinos. Dos fatores de risco modificáveis, os 

que apresentam maior associação com a presença de eventos 

coronários é o diabetes mellitus (DM) e a dislipidemia no 

homem, e o DM na mulher. Separando ainda por faixas 

etárias específicas, destacam-se o tabagismo para homens 

jovens (< 40 anos), o DM e o tabagismo para mulheres entre 

40 e 50 anos. A exposição ao cigarro parece alterar o 

equilíbrio de fatores antitrombóticos, pró-trombóticos e 

fatores profibrinolíticos/antifibrinolíticos por afetar as 

funções das células endoteliais (CE), plaquetas, fibrinogênio 

e fatores de coagulação (36,37). 

As CE têm grande importância na homeostase vascular 

mantendo o equilíbrio entre os fatores de vasodilatação e 

vasoconstricção, fatores trombóticos e antitrombóticos e 

fatores fibrinolíticos e antifibrinolíticos. Dentre as moléculas 

vasodilatadoras, o óxido nítrico (NO) parece estar reduzido 

em humanos expostos ao cigarro, alterando a expressão e a 

atividade endotelial. O NO não é apenas é uma molécula 

vasorreguladora, mas também ajuda a regular inflamação, 

adesão leucocitária, ativação plaquetária e trombose. 

Portanto, uma alteração na biossíntese de NO causaria efeitos 
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primários e secundários sobre a progressão de eventos 

trombóticos (21,37). 

 Também, já foi demonstrado que fumantes têm um 

maior conteúdo lipídico extracelular nas placas 

ateroscleróticas.  A exposição ao cigarro, ou o tabagismo, 

parece aumentar o processo inflamatório e a 

neovascularização dentro da placa, levando à hemorragia e 

aumento do nucleo de necrose (21). Fumantes parecem 

apresentar valores de triglicerídeos mais elevados que não 

fumantes e ex-fumantes e baixos valores de colesterol HDL 

(34). 

 Além disso, a exposição ao cigarro pode causar um 

aumento da atividade simpática, levando a um aumento da 

pressão arterial, frequência cardíaca e vasoespasmo, criando 

uma zona de alta tensão mecânica perto de uma região 

vulnerável.  Todos esses fatores juntos podem causar 

instabilidade da placa que contribui para sua ruptura e início 

de um processo de trombose patológica, dependendo do 

equilíbrio local da ativação plaquetária, fatores 

antitrombóticos e pró-trombóticos e profibrinolíticos e 

antifibrinolíticos (21). 

 A exposição ativa ou passiva ao cigarro promove 

trombose em múltiplos leitos vasculares, afetando a função 

das células endoteliais, plaquetas, fibrinogênio e fatores de 

coagulação. Apesar de os mecanismos responsáveis por estas 

alterações permanecerem incertos, as evidências atuais 

apontam para maior estresse oxidativo mediado por radicais 

livres e a perda do efeito protetor do NO desempenhando um 

papel central nas doenças trombóticas mediante exposição ao 

cigarro (21). Um estudo mostrou que valores de proteína C-

reativa de alta sensibilidade ≥3 mg/L e, particularmente, 

Escore de cálcio > 100 identificaram fumantes de alto risco 

para doença cardiovascular e que estes indivíduos podem se 

beneficiar mais da cessação do tabagismo (36). 

 

 

Doença venosa periférica 
 

Insuficiência venosa crônica (IVC) pode ser definida como 

o conjunto de manifestações clínicas causadas pela 

anormalidade (refluxo, obstrução ou ambos) do sistema 

venoso periférico (superficial, profundo ou ambos), 

geralmente acometendo os membros inferiores (38,39). Os 

sintomas mais comuns de  doença vascular crônica DVC são: 

dor, peso ou cansaço nas pernas, além de edema nos 

membros inferiores, principalmente durante a tarde, 

queimação, cãibras noturnas e coceira (39). 

A IVC possui uma alta prevalência e morbidade mundial, 

impondo aos indivíduos, portadores dessa afecção, um 

importante impacto na qualidade de vida (38,40). Estudos 

internacionais apontam que até 80% da população pode 

apresentar graus mais leves de IVC, os graus intermediários 

podem variar de 20 a 64% e a evolução para os estágios mais 

severos entre 1 e 5 %.   Essa prevalência pode variar entre 

países, pois é dependente da exposição aos fatores de risco 

intrínsecos e extrínsecos de cada região (38,39). 

Dentre os fatores de riscos importantes, podemos citar: ter 

história familiar positiva de doença venosa crônica (DVC), 

maiores índices de massa corporal (IMC), idade, o sexo 

feminino, não realizar exercício regular, número de 

gravidezes, reposição hormonal, número de horas em pé ou 

sentado, por dia, usar pílulas anticoncepcionais e fumar 

(38,39).
  

O tabagismo é considerado como um fator importante no 

estresse oxidativo, hipóxia tecidual e dano endotelial.  O 

mecanismo fisiopatológico envolvido no desenvolvimento da 

insuficiência venosa dos membros inferiores, causada pela 

exposição ao tabaco, ainda não é totalmente elucidado. 

Acredita-se que a hipóxia tecidual através da fixação de 

monóxido de carbono e óxido nítrico nas hemoglobinas 

possam ser o caminho para os esclarecimentos (41). 

Alguns autores sugerem que a hipóxia ativaria as células 

endoteliais, levando à produção de fatores pró-inflamatórios, 

dentro da parede dos vasos, resultando em aumento da 

permeabilidade capilar, alterações inflamatórias e induzindo 

ao edema. Além disso, assumiu-se que os muitos efeitos 

nocivos do fumo do tabaco seriam devido aos danos 

oxidativos diretos a substâncias biológicas e ativação de 

células fagocitárias que, por sua vez, gerariam espécies 

reativas de oxigênio, podendo assim, contribuir para o dano 

endotelial e inflamação local responsável por distúrbios 

microvascular que ocorrem na insuficiência venosa (41). 

 

 

Doença cerebrovascular 
 

 A agressão vascular promovida pelo tabagismo está 

relacionada às variadas substâncias químicas, principalmente 

pelo aumento da produção de radicais livres, presente na 

fumaça do cigarro, promovendo inflamação e disfunção do 

endotélio vascular e o desenvolvimento do processo 

aterosclerótico (22). O tabagismo também promove o 

surgimento de um estado pró-coagulante marcado por 

aumento dos níveis de fibrinogênio, agregação plaquetária, 

hematócrito e redução da atividade fibrinolítica (22). Além 

disso, o tabagismo diminui o fluxo sanguíneo cerebral, o que 

pode aumentar ainda mais o risco de formação de coágulos e 

consequentemente de acidente vascular encefálico (AVE), 

nesse caso, isquêmico (23). 

 Evidências científicas têm mostrado que sobre o sistema 

nervoso central, a nicotina age, através de várias vias 

neuroquímicas e diferentes receptores, estimulando a 

liberação de catecolaminas, levando a importantes 

consequências cardiovasculares. Além disso, leva a um 

aumento na lipoproteína de baixa densidade, diminuindo a 

lipoproteína de alta densidade através da mobilização de 
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ácidos graxos livres, intensificando a vasoconstrição e 

acelerando a progressão da lesão das células epiteliais do 

sangue e da aterosclerose (24,25). 

 O monóxido de carbono (CO), que é inalado através do 

fumo, liga-se à hemoglobina para induzir a hipóxia, o que 

aumenta o número de glóbulos vermelhos, aumentando a 

viscosidade do sangue, tendo um impacto direto na trombose 

e na aterosclerose (26). Diante do exposto, por meio dessas 

ações, o tabagismo não causa apenas doenças coronarianas, 

mas também induz danos estruturais nas paredes arteriais, 

tem sido associado ao AVE isquêmico causado pela 

aterosclerose e pela hemorragia subaracnóidea, não 

traumática, causada pela formação e ruptura do aneurisma
27

. 

 

 

 

Conclusão  

 

 

O tabagismo é o principal fator de risco prevenível para o 

desenvolvimento de aterosclerose, relacionada à doença 

arterial coronariana e ao acidente vascular cerebral, que são 

as duas principais causas de morte no mundo. Portanto, torna-

se relevante que os profissionais de saúde, nos diversos níveis 

de atenção, ressaltem a importância da interrupção do 

tabagismo como forma de prevenção das doenças 

cardiovasculares. 
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