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INTRODUÇÃO 

A Consulta de Enfermagem (CE) pode ser entendida como uma estratégia do cuidado, visando 

a identificação de problemas, detecção precoce de condições ineficaz de saúde, promoção à saúde, 

sendo respaldada por lei é privativa do enfermeiro, norteada pelo Processo de Enfermagem (PE), um 

método científico padronizado para a profissão, fundamental para um cuidado de enfermagem efetivo e 

individualizado (Oliveira et al., 2012). 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, dentre 

elas, temos a doença arterial coronária (DAC), caracterizada pela obstrução/estreitamento das artérias 

coronárias por meio de placas ateroscleróticas, causando uma perfusão sanguínea insuficiente no 

coração, gerando consequentemente a baixa chegada de oxigênio ao órgão. Temos como fatores de 

risco para a DAC, o tabagismo, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, antecedentes familiares, dentre outros (Pinho et al., 2010). Dentre outras 

finalidades, a CE age como uma ferramenta eficaz para sensibilizar a pessoa a manejar a própria saúde 

e controlar fatores de risco modificáveis. 

OBJETIVO 

Este estudo teve como objetivo compreender e descrever como acontece a Consulta de 

Enfermagem realizada no Ambulatório de Controle de Fatores de Risco para Coronariopatia 

(AMFACOR) para obtenção de um modelo padronizado de atendimento à pessoa com Doença Arterial 

Coronária (DAC) na Atenção Secundária. 

MÉTODO 

Tratou-se de estudo observacional, do tipo relato de experiência, desenvolvido em ambulatório 

de alta complexidade de cardiologia na subespecialidade de cardiopatia isquêmica, vinculado a hospital 

universitário de grande porte no interior do Estado de São Paulo.  

A amostra foi composta por enfermeiros pertencentes à equipe local de atendimento, incluindo 

discentes de pós-graduação (enfermeiros residentes, mestrandos e doutorandos) e funcionários 
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(professores doutores e titulares). As pessoas atendidas foram adultos com 18 anos ou mais e que 

estavam em acompanhamento de saúde por Doença Arterial Coronária (DAC) no ambulatório em 

questão. 

Em consonância com o tipo de estudo desenvolvido, não houve cálculo do tamanho amostral. A 

amostra se deu por conveniência no período estabelecido para a coleta de dados. Este estudo foi 

aprovado para coleta de dados pelo Comitê de Ética em Pesquisa que se deu no dia 10/11/2021, número 

do CAAE: 51658221.0.0000.5404. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por 6 pacientes e por 3 enfermeiras do setor, dos quais suas consultas 

foram acompanhadas pela aluna pesquisadora e professora pesquisadora responsável pelo estudo, sem 

qualquer interferência, sendo realizada apenas observação e notas pessoais.  

 

Quadro 1 - Sumarização das etapas da Consulta de Enfermagem para pessoas com DAC em 

seguimento ambulatorial. Campinas, 2022. 

  

ETAPA 

DURAÇÃO 

(aproximada) 

DADOS LEVANTADOS 

(1) Abordagem inicial 05 minutos 
Levantamento de queixas atuais com foco 

nas alterações cardiovasculares 

 

(2) Avaliação da 

resolutividade das 

intervenções anteriores 

05 minutos 

Como as ações anteriores impactaram as 

queixas pregressas? Melhora, piora, 

remissão dos sintomas; 

(3) Avaliação da adesão aos 

comportamentos 

relacionados aos fatores de 

risco para DAC  

20 minutos 

Reunidas informações sobre adesão 

medicamentosa, realização de atividade 

física e padrão alimentar  

 

(4) Avaliação e discussão dos 

resultados de exames 

laboratoriais e de imagem 

5 a 10 minutos 

Compartilhamento dos resultados de exames 

atuais, com explanação de seus significados 

das metas a serem atingidas; com foco nos 

pactos entre enfermeiro e paciente,  

  

(5) Abordagem dos aspectos 

socioafetivos 

15 minutos 

Levantamento da rede de apoio, avaliação 

do padrão de sono, avaliação do humor 

(cansaço, preocupações, irritabilidade, 

tristeza, ansiedade) e como se relacionam à 

DAC; 
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(6) Exame físico direcionado ao 

sistema cardiovascular, pulmonar e 

tegumentar; 

10 

minutos 

Realizada avaliação da pele, sistema arterial 

através da palpação das artérias, presença de 

edemas, aferição dos sinais vitais e ausculta 

cardíaca e respiratória; 

(7) Estabelecimento de metas junto 

ao paciente para melhora dos 

aspectos comportamentais e 

laboratoriais 

10 

minutos 

Abordagem de questões como: melhorias na 

alimentação e importância da atividade física 

regularmente, assim como novos pedidos de 

exames e prescrição médica; 

(8) Discussão multiprofissional 
5 a 10 

minutos 

Discussão com a equipe médica quando há 

necessidade de modificações no tratamento 

medicamentoso e condução de pedidos de 

exames específicos 

(9) Encerramento 
2 a 5 

minutos 

Orientações para seguimento e manutenção 

dos cuidados domiciliares; orientações de 

exames e data de retorno. 

 

A DAC é a principal causa de morte em todo o mundo e a continuidade do cuidado do paciente 

é essencial. Os profissionais de saúde podem auxiliar na fase de transição fornecendo recursos para 

alcançar a adesão ao tratamento farmacológico, bem como apoio social e emocional. Recente revisão 

sistemática (Posadas-Collado et al., 2022) de ensaios clínicos randomizados e estudos quase-

experimentais evidenciou que programas de continuidade de cuidados liderados por enfermeiros 

melhoraram o monitoramento e o controle da doença. Efeitos positivos foram encontrados na qualidade 

de vida dos pacientes e nas dimensões saúde mental, autoeficácia e capacidade de autocuidado. 

Parâmetros clínicos como pressão arterial e níveis lipídicos diminuíram. A continuidade do cuidado 

prestado pelos enfermeiros influenciou positivamente na qualidade de vida dos pacientes com DAC. 

Recentemente, a implementação das consultas de enfermagem enquanto estratégias rotineiras, 

contínuas e baseadas em evidência tem ganhado visibilidade na produção científica no Brasil e no 

mundo. Estudos metodológicos para criar e validar roteiros ou instrumentos para realização de consultas 

de enfermagem já foram desenvolvidos para gestantes adolescentes em pré-natal (Nascimento et al., 

2021), pacientes oncológicos em seguimento ambulatorial (Tolentino et al., 2019), saúde do homem na 

atenção primária (Santos et al., 2020), pessoas com hipertensão (Santana et al., 2018) e com diabetes 

em seguimento na Estratégia de Saúde da Família (Silva et al., 2018); entre outros. No entanto, não há 

registros disponíveis para a consulta de enfermagem às pessoas com DAC em seguimento ambulatorial 

- assim, este estudo traz contribuições inéditas para a Enfermagem, ao passo que propõe a estruturação 

de uma consulta que responde às necessidades das pessoas com DAC. Notadamente, a consulta de 
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enfermagem tem sido compreendida por especialistas como uma habilidade dentre as Práticas 

Avançadas de Enfermagem (Goodman e Reidy, 2011).  

Ao longo da coleta de dados, ficou clara a importância da consulta de enfermagem para a 

população usuária do serviço em questão, e como este acompanhamento interfere diretamente no 

controle dos fatores de risco para DAC, na adesão ao tratamento medicamentoso e em todos os diversos 

aspectos relacionados ao cuidado em saúde com essa população. Nessa perspectiva, a padronização 

com um instrumento para coleta de dados nas consultas de enfermagem facilitará a execução das 

consultas para os profissionais, além de assegurar a abordagem de todos os pontos importantes para 

avaliação desses pacientes 

 

Quadro 2 - Correspondências entre o Processo de Enfermagem e a Consulta avaliada. Campinas, 

2022. 

  

Processo de Enfermagem 

(Horta, 1970)  

Consulta especializada - AMFACOR 

1. HISTÓRICO: Anamnese e 

exame físico 

ETAPAS 3 a 6: 

• Avaliação da adesão aos comportamentos relacionados 

aos fatores de risco para DAC ; Avaliação e discussão 

dos resultados de exames laboratoriais e de imagem; 

Abordagem dos aspectos socioafetivos 

• Exame físico direcionado ao sistema cardiovascular, 

pulmonar e tegumentar. 

2. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM: 

identificação dos 

fenômenos 

3. PLANEJAMENTO DE 

ENFERMAGEM: prescrição 

de cuidados 
ETAPAS 7 e 9: 

• Estabelecimento de metas junto ao paciente para 

melhora dos aspectos comportamentais e laboratoriais; 

• Encerramento.  4. IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANO DE CUIDADOS 

5. AVALIAÇÃO dos cuidados 

implementados 

ETAPAS 1, 2 e 8: 

• Abordagem inicial;  

• Avaliação da resolutividade das intervenções anteriores; 

• Discussão interdisciplinar.  

 

CONCLUSÕES 

Os achados permitem concluir que a Consulta de Enfermagem ambulatorial à pessoa com DAC 

no contexto observado é ampla, complexa, extensa quanto ao tempo e permeada por nove etapas 

interligadas e lógicas; que se correlacionam ao Processo de Enfermagem. Cada etapa gera um produto 

relevante para a etapa que se segue, de forma à obtenção de informações cadenciadas e que se 
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complementam. A promoção da consulta especializada e sistematizada parece promissora para 

fortalecer o vínculo entre enfermeira e paciente, incremento da adesão às variadas necessárias 

mudanças no estilo de vida e redução do risco de novo evento isquêmico coronariano. Estudos 

experimentais futuros, com vistas a conduzir comparações dos resultados de saúde de pacientes que 

recebem ou não a consulta de enfermagem, são necessários para avaliar associação e causalidade. 
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