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1 RESUMO 

 As Doenças Crônicas não-Transmissiveis (DCNT) tem ocorrido no Brasil e junto 

dela as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no Brasil. 

Dentre as doenças crônicas não-transmissíveis, a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) constitui-se a principal causa de hospitalização no 

sistema público de saúde. Objetivo: caracterizar a produção científica acerca das 

doenças cardiovasculares nos últimos 10 anos. Metodologia: O presente estudo foi 

um estudo de revisão da literatura. Serão utilizadas bases de dados on-line, sempre 

publicados em idioma português e, devido ao grande número de publicações sobre o 

assunto foi usado como critério de inclusão: o artigo esteja disponível on-line na 

íntegra. Palavras-chave - Doenças Cardiovasculares; cuidados de enfermagem.   

 

 

2 INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm se constituindo um dos 

maiores problema de saúde pública. Uma vez que, 70% das mortes ocorrem devido 

a essas doenças que, além dos óbitos, deterioram a qualidade de vida, causam 

incapacidades permanentes (complicações), aposentadorias precoces a um 

aumento na freqüência às consultas médicas. 

 As Doenças Crônicas não-Transmissiveis (DCNT) tem ocorrido no Brasil e junto 

dela as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no Brasil e o 

conjunto das doenças que provoca o maior gasto em assistência médica.  

Além dos efeitos sobre a mortalidade, as doenças cardiovasculares também são a 

principal causa de gastos do Sistema Único de Saúde em internações e assistência 

médica, dentre as DCNT de maior incidência em nosso país destacam-se a 

Hipertensão Arterial Sistemática e o Diabetes Mellitus. 

Apesar dessas características, mostrando o impacto na morbi-mortalidade das 

doenças cardiovasculares, e do seu predomínio como causa principal de 

mortalidade desde a década de 60, vários fatores impedem que elas façam parte da 

agenda de saúde pública do país, sendo o principal deles um viés de aferição do 

perfil da população estudada. (PIERIN e STRELEC, 2003) As altas taxas de 

mortalidade infantil em alguns locais do país influenciando a visão da mortalidade, e 

a migração de indivíduos de áreas endêmicas de esquistossomose e doença de 

Chagas para as grandes cidades, propiciaram a crença que a participação das 



doenças cardíacas (e também do câncer) fosse marginal, representando a via final 

comum da morte no paciente idoso. 

 Dentre as doenças crônicas não-transmissíveis, a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS)  e o Diabetes Mellitus (DM) têm assumido um papel significativo nas últimas 

décadas, constituindo a principal causa de hospitalização no sistema público de 

saúde. Dados do Ministério da Saúde indicam que a HAS e o DM é responsável por 

inúmeros casos de óbitos no Brasil.  

De acordo com Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC), a HAS  é 

definida como uma pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg e uma pressão 

diastólica superior a 90mmHg, na média de duas ou mais medições exatas da 

pressão arterial, obtidas durante dois ou mais contatos com um profissional de 

saúde (JNC, 2010). A hipertensão arterial apresenta custos médicos e 

socioeconômicos elevados, decorrentes principalmente de suas complicações, tais 

como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, 

insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades.  Cabe ressaltar que 

de acordo com a VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial a mortalidade 

ocasionada por doença cardiovascular aumenta progressivamente com a elevação 

da pressão arterial (BRASIL, 2010). 

 

3 OBJETIVOS 

Caracterizar a produção científica no Brasil acerca das doenças cardiovasculares 

nos últimos 10 anos.  

 

4 METODOLOGIA  

O presente estudo será uma revisão da literatura da produção científica no Brasil. 

Foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados online do LILACS, 

utilizando como descritores cuidados de enfermagem e doenças cardiovasculares, 

tendo como critérios de inclusão artigos ou dissertações que foram publicados no 

período de 2003 a 2013, com texto disponibilizado na íntegra de forma gratuita em 

língua portuguesa.  

5 DESENVOLVIMENTO 

Foram encontrados no total 59 artigos, sendo 13 repetidos, 20 não disponibilizados 

na íntegra, resultando em 26 artigos  que serão utilizados. 



 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Destes artigos encontrados a maioria foi publicada no ano de 2009 totalizando 

23,08% das publicações, na forma de artigo científico foram 63,38%  que utilizaram 

a metodologia de estudos transversais qualitativos foram 23,08%. Utilizaremos o 

instrumento de análise de dados abaixo em forma de tabela para prosseguir com as 

análises dos artigos e produção deste projeto na segunda etapa de 

desenvolvimento. 
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