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Resumo 

Este estudo teve como objetivo conhecer sobre a dor precordial, para subsidiar o 

cuidado de enfermagem às pessoas com este quadro. Para tanto optou-se por conduzir 

uma revisão de literatura que teve como objetivo conhecer sobre a dor precordial, para 

subsidiar o cuidado de enfermagem às pessoas com este quadro. Tratou-se de uma 

revisão narrativa da literatura, a qual foi conduzida através de levantamento 

bibliográfico em livros disponibilizados no acervo da Biblioteca da Universidade de 

Franca (UNIFRAN), artigos científicos indexados nos sítios das bases de dados da rede 

mundial de computadores, os critérios para inclusão dos referenciais foram: publicados 

em língua portuguesa, disponíveis na íntegra, produzidos entre os anos de 2004 a 

2013, foram selecionados 13 artigos científicos, 2 livros, 7 documentos de órgãos 

oficiais, totalizando 22 referências, o período de levantamento dos referenciais foi de 20 

de fevereiro à 24 de outubro de 2016. Concluiu-se que o enfermeiro possui um corpo de 

conhecimentos técnico-científicos que o capacita para diagnosticar as manifestações 

clínicas e todas as alterações nos pacientes com dor precordial. Ele também está apto 

para tomar as decisões cabíveis para o atendimento dessas alterações levando-se em 

conta os fatores determinantes que direcionam as ações da equipe de enfermagem 

para a eficácia da assistência prestada. 

Palavras-chave: Dor Precordial; Doenças Cardiovasculares; Cuidados de Enfermagem. 

 

Introdução 

A dor torácica é um tipo de dor a qual faz o paciente encaminhar-se ao pronto 

socorro. Ela é caracterizada por sensação ou desconforto na região torácica que para quem 

a sente pode ser percebida de diversas maneiras. Mas ainda é um desafio para todos os 

profissionais da área da saúde (1). 

A caixa torácica é uma grande superfície inervada por uma extensa rede de 

terminações nervosas e fibras da qual se resulta em grandes variedades de manifestações 

clínicas de afecções que tem em comum as ocorrências de dor precordial (2). 

Em nosso país ainda não se tem números ou qualquer estimativa da quantidade de 

atendimentos por dor precordial nas unidades de pronto socorro ou nas salas de 

emergências. Os dados baseiam-se em números de atendimentos anuais de dor precordial 
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nos Estados Unidos da América e em sua proporção habitacional entre esse país e o Brasil, 

e passando assim a assumir a mesma prevalência de doenças coronarianas, na qual 

poderíamos fazer uma estimativa de um quantitativo de quatro milhões de atendimentos 

anuais por dor torácica no Brasil (3). 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) constituem-se na principal causa de mortalidade 

mundial sendo o seu crescimento significativo em países em desenvolvimento com alerta de 

potencial impacto nas classes menos favorecidas. Ocorre grande influência por um grande 

conjunto de fatores de riscos, sendo alguns modificáveis mediante alterações ao estilo de 

vida, como uma dieta adequada, a prática de exercícios regulares e não modificáveis como a 

genética (4). 

Muitas DCV manifestam-se com dor precordial, sendo as mais comuns as Síndrome 

Coronarianas Agudas (SCA) e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). As Síndromes SCA 

representam uma importante causa de internações, sendo o IAM a terceira maior causa de 

hospitalização no Sistema Único de Saúde (SUS). Juntas, estas DCV representam 10,2% 

das internações, sendo um número que ultrapassa 25% na população de uma faixa etária 

acima dos 50 anos de idade (5).   

É da competência do enfermeiro proporcionar uma assistência de qualidade, na qual 

se ameniza a angústia, evita sofrimento e possíveis erros que possam levar a morte (6). 

Frente a isso, surgiu o desejo de aprofundarmos nossos conhecimentos acerca deste 

tipo de dor, entendo a importância do cuidado de enfermagem aos pacientes com tal 

patologia. 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo conhecer sobre a dor precordial, 

para subsidiar o cuidado de enfermagem às pessoas com este quadro. 

 

Metodologia 

Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual foi conduzida 

através de levantamento bibliográfico em livros disponibilizados no acervo da Biblioteca da 

Universidade de Franca (UNIFRAN), artigos científicos indexados em sítios das bases de 

dados online da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online 

(Scielo).  
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Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para o levantamento dos 

referenciais foram Dor precordial, Doenças cardiovasculares e Cuidados de Enfermagem. 

Os critérios para inclusão dos referenciais foram: publicados em língua portuguesa, 

disponíveis na íntegra, produzidos entre os anos de 2000 a 2016.  

Foram selecionados treze artigos científicos, dois livros, sete documentos de órgãos 

oficiais, totalizando vinte e duas referências. 

O período de levantamento dos referenciais foi de 20 de fevereiro à 24 de outubro de 

2016. 

 

Desenvolvimento 

No Brasil, as DCVs permanecem ainda como a primeira causa de mortalidade 

proporcional, sendo responsável por 29% dos óbitos em 2010. O IAM representa, dentre as 

DCVs, a segunda causa de morte. No sistema público de saúde a mortalidade dos pacientes 

que são internados por IAM se mantém elevada, com a média de 16,2% em 2000, 16,1% 

em 2005 e 15,3% em 2010 para internações registradas em todo o país. As medidas 

terapêuticas estabelecidas para o IAM, os métodos de reperfusão e o tratamento de terapia 

intensiva são de difícil acesso ao paciente, elevando a mortalidade no sistema público de 

saúde brasileiro (DATASUS 2010) (2). 

O aumento do desenvolvimento das DCVs está diretamente ligado aos modos de 

vida (ao qual os indivíduos se submetem) e a fatores de riscos modificáveis e não 

modificáveis, sejam esses: tabagismo, hipertensão, Diabetes Mellitus, inatividade física e 

dieta rica em gorduras saturadas (que promovem ao aumento dos níveis de colesterol e 

hipertensão) (3). 

Os fatores de risco não modificáveis incluem a idade, sexo, raça e histórico familiar de 

doenças ateroscleróticas. Os fatores de risco modificáveis são os que o próprio paciente ou a 

equipe de saúde podem interferir, como dislipidemias, HAS, tabagismo, DM, sedentarismo, 

estresse e obesidade. Também existem aqueles fatores associados com o desenvolvimento 

da DAC, devido à ingestão excessiva de bebida alcoólica, menopausa, utilização de 

contraceptivos orais, hiperuricemia, taxa aumentada de fibrinogênio, entre outros, que 

necessitam de maior estudo para esclarecimento (4). 
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Estudos epidemiológicos sobre IAM revelaram que sua taxa de mortalidade em geral, 

é por volta de 30%. Metades destes óbitos ocorreram nas primeiras duas horas do 

acontecimento e 14% morrem antes de ter recebido atendimento médico. Entretanto, 

pacientes socorridos no serviço de emergência com antecedência, foram beneficiados com 

os avanços terapêuticos nas últimas décadas. Dessa forma, a mortalidade intra-hospitalar, 

após o desenvolvimento dos fibrinolíticos e angioplastia primária, resultaram numa redução à 

cerca de 6% a 8% nos primeiros 30 dias depois do infarto (6). 

A SCA decorre da ruptura de uma placa aterosclerótica preexistente de uma 

coronária, que se instabiliza devido a formação do trombo intraluminal, resultando em 

embolizações ou obstrução coronariana de graus que variam, desde oclusão parcial à total. 

Na SCA se encaixam em uma série de apresentações clínicas, desde pacientes com 

obstrução completa, caracterizam como IAM com supra desnivelamento do segmento ST 

(IAMCSST), a aqueles com estreitamento parcial de um dos vasos, sendo IAM Sem Supra 

Desnivelamento do Segmento ST (SSST) ou angina instável (AI). Tais entidades nosológicas 

exigem estabilidade clínica precoce (7). 

O desencontro entre a demanda e a oferta de oxigênio ao miocárdio, define a angina 

como uma manifestação clínica. O consumo vai depender da pressão sistólica (PS), a 

frequência cardíaca (FC) e o estresse parietal. Quando são elevados, tendem a provocar 

uma maior necessidade metabólica, podendo decorrer de febre, estado hiperadrenérgico 

endógeno e exógeno, tireotoxicose e estenose aórtica, mesmo pelo fato dessas condições 

determinarem aumento ou do duplo produto (PS x FC) ou o estresse parietal. O acréscimo 

inadequado, casualmente, é secundário a anemia, hipóxia e hiperviscosidade sanguínea. 

Eventualmente é decorrente de uma hipotensão arterial que diminui o fluxo sanguíneo 

através de uma obstrução coronária (8). 

Pacientes com coronárias normais também podem apresentar dor isquêmica 

miocárdica e/ou angina, em decorrência de espasmo ou disfunção endotelial. Existem outras 

situações não cardíacas que se apresentam com dor torácica como algumas doenças no 

esôfago, estômago, pulmão, mediastino, pleura e parede torácica (9). 

A dor precordial tem seu início com sensações de aperto e opressões que 

normalmente são derivadas no centro do tórax, podendo se irradiar para o pescoço e os 
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braços. Pode apresentar condições diversas, desde situações de nenhum risco como uma 

distensão de um músculo da caixa torácica, até situações graves como IAM (10,11). 

Pacientes com dor torácica apresentam preocupações devido as possíveis 

gravidades desse sintoma e suas causas implícitas, por isso é preciso que se leve em 

consideração qualquer dor torácica (12). 

Os fatores de risco por DCVs diferenciam-se como modificáveis e não modificáveis, 

quanto maior o número de fatores de risco presentes, maior fica a chance de ocorrer um 

evento cardiovascular. Fatores de risco não modificáveis, se relacionam com herança 

genética. A herança genética do indivíduo não pode ser alterada, mas é possível alterar o 

estilo de vida e assim reduzir a chances de ocorrência de um evento cardíaco precoce (12). 

A diversidade e possível seriedade das condições clínicas que são manifestadas com 

dor torácica faz com que seja primordial um diagnóstico precoce e preciso das suas causas. 

Esta distinção dentre as doenças que demonstram risco de morte (dor torácica com potencial 

de fatalidade), ou não, se tornam um ponto crítico durante as decisões tomadas pelo médico 

emergencista para a definição que libera ou admite o paciente ao hospital para início do 

tratamento imediatamente (13). 

Com relação ao processo fisiopatológico da dor precordial, este dá-se como segue: o 

primeiro processo no lúmen da artéria coronária, esta que restringe o fluxo e, 

consequentemente, o oxigênio ofertado, é o responsável pela manifestação clínica. Este 

fenômeno é visto por quatro aspectos: 1- normalmente, o grau de obstrução é de leve a 

moderado, de morfologia irregular e complexa. As placas, que são rompidas apresentam 

uma capa fibrosa de revestimento fina e um núcleo com grande quantidade de éster de 

colesterol e fator tecidual. Essa ruptura ocorre frequentemente no limite da placa com o 

endotélio, decorrente do estresse local. Este é o ponto onde se desencadeia a agregação 

plaquetária. Os produtos consequentes da ativação das plaquetas têm sua liberação na 

circulação coronária, gerando a formação do trombo durante meses. O trombo não oclusivo, 

muitas vezes se organiza e se incorpora à placa, possibilitando seu crescimento; 

vasoconstrição coronária se manifesta em um segmento da artéria coronária epicárdica sem 

envolvimento por aterosclerose ou adjacente a uma placa não ocluída totalmente. Os dois 

casos parecem ter relação com a expansão do estado contrátil das células musculares lisas 

e distúrbio do endotélio local. A constrição que ataca a região que contêm a laca de 
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aterosclerose, é motivada por estímulo adrenérgico, estresse local e fatores humorais, mais 

constantemente (8, 14). 

Diante desse quadro o enfermeiro, em suas muitas atribuições independentes pode 

realizar cuidados padronizados pela sociedade de cardiologia seguindo protocolos com o 

objetivo de sistematizar a assistência e obter maior eficiência e eficácia com racionalização 

do tempo e padronização das ações. O protocolo a ser aplicado pode ser definido como um 

conjunto de regras, padronizações e especificações técnicas (15).  

A Portaria 2048 do Ministério da Saúde sugere a implantação nas unidades de 

atendimento de urgências o acolhimento e a “triagem classificatória de risco”. Conforme a 

Portaria, este processo “deve ser realizado por profissionais de saúde, com nível superior, 

através de treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos que tem como 

objetivo analisar o grau da urgência das reclamações dos pacientes, distribuindo-os em 

ordem de prioridade para atendimento” (16). 

A classificação do risco da dor torácica é uma atividade assistencial constante dos 

enfermeiros que atuam em emergência. Qualificando a assistência e se tornando imperativo 

“suporte de educação, conhecimento e instrumentos tecnológicos que contribuam no 

entendimento da dor” (17). 

A avaliação inicial dos pacientes que apresentam queixa de dor torácica compete à 

equipe de enfermagem realizar em menos de dez minutos. Anamnese breve e direcionada 

para identificação da dor torácica, exame físico orientado com aferição dos dados vitais, 

palpação de pulsos e identificação de possíveis sinais clínicos de gravidade, monitorização 

cardíaca contínua e oximetria de pulso, glicemia capilar, coleta de enzimas cardíacas (exame 

solicitado pelo médico), realização do eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, acesso 

venoso periférico, exames laboratoriais e radiografia de tórax (solicitados pelo médico) (18).  

O ECG exerce papel essencial na análise de pacientes com dor torácica, devido seu 

baixo custo e interpretação simples. Um ECG completamente normal encontra-se em grande 

parte dos pacientes que se queixam de dor torácica na sala de emergência. A ocorrência de 

SCA nesses pacientes, cerca em torno de 5% (14). 

Depois do ECG e diagnóstico clínico de dor, é recomendado repouso por até 24 

horas em pacientes que se apresentam estáveis hemodinamicamente e/ou sem 

precordialgia, jejum de no mínimo 4 horas na presença da dor para realizar exames, assim 
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reduz o risco de aspiração pelos vômitos. Ao passar desse prazo, o médico prescreve dieta 

líquida e no outro dia dieta laxativa. A oxigenoterapia precisa ser realizada diante da 

administração de cateter nasal com fluxo de 3L/min nas primeiras 3-6 horas e depois caso 

saturação < 90% ou durante episódio de dor (19). 

Os marcadores bioquímicos (CKMB, CPK e troponina) de necrose miocárdica 

precisam ser mensurados nos pacientes que apresentam dor precordial obtidos na admissão 

na sala de emergência ou na Unidade de Dor Torácica e repetida no mínimo uma vez nas 

próximas 6-9 horas (14, 20). 

Toda dor precordial deve ser analizada e examinada com extremo rigor técnico, com 

pistas a confirmação ou exclusão de um diagnóstico de IAM, com situação emergencial 

diagnosticada com a presença da dor precordial (14). 

Após ser realizada, essa avaliação inicial, caso ocorra a confirmação do diagnóstico 

de IAM, o paciente precisa receber a terapia medicamentosa, reconhecida como MONAB 

(morfina, oxigênio, anti-plaquetários, nitrato, anticoagulantes e betabloqueadores). A morfina 

representa a escolha de analgésico para dor torácica de origem isquêmica, que diminui a pré 

e a pós-carga do ventrículo esquerdo, reduz essa resistência vascular sistêmica e tem age 

como analgésico no sistema nervoso central. O oxigênio, necessita ser utilizado, em todo 

paciente com dor torácica que apresentam saturação de O² menor do que 90% ou com a 

presença de sinais de hipoxemia, dessa forma, deve ser feita a monitorização da saturação 

com oximetria de pulso (18). 

A utilização do nitrato proporciona alívio da dor, ou seja, a nitroglicerina ou o nitrato de 

isossorbida administrados por via sublingual permanecem sendo drogas de eleição. Essas 

produzem efeito entre um e dois minutos após a administração. Essa dose sublingual deve-

se encontrar entre 2,5 a 5mg, permanecendo abaixo da língua até dissolver. Para a 

administração, a boca deve ser umedecida, onde facilita a absorção dos princípios 

medicamentosos (19). 

O antiplaquetário inibe a re-oclusão coronária, a agregação plaquetária e a repetição 

de eventos, os exemplos são: ácido acetilsalicítico e clopidrogel. Já os anticoagulantes 

procuram manter a latência da artéria coronária que ocasionou o IAM, prevenindo a 

formação de trombose venosa profunda, trombos no ventrículo e aparecimento de embolia 

pulmonar e cerebral. Os betabloqueadores podem bloquear o estímulo simpático diante a 
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frequência cardíaca e a contratilidade miocárdica, reduz o volume de O², reduzindo assim a 

chance de re-infarto em pacientes que obtiveram terapia fibrinolítica, diminuindo as 

complicações no paciente que não receberam terapia fibrinolítica, diminuindo a extensão da 

lesão, a pós-carga ventricular, a isquemia pós-infarto e o aparecimento de taquiarritimias 

ventriculares (21).  

Essa conduta do enfermeiro diante do paciente necessita de capacitação e grande 

competência técnica e a necessidade de um protocolo da assistência/conduta de 

enfermagem para o embasamento científico, com o intuito de cancelar possíveis dúvidas. 

Cuidar da dor alivia os sintomas de medo e angústia, diminuindo o consumo de oxigênio pela 

musculatura cardíaca, provocado pela ativação do sistema nervoso simpático (17).  

Os protocolos de enfermagem, junto com a classificação de risco, pode subsidiar o 

crescimento das intervenções de enfermagem, com uma forma sistematizada e organizada, 

acolhendo emergencialmente as vítimas, com qualidade e segurança, proporcionando 

integralidade do atendimento e agilidade (21, 22). 

 A dor torácica deve ser manejada pelo enfermeiro, sendo este guiado por protocolos 

validados que conduzem a terapêutica adequada. Para obter o sucesso nesta atribuição o 

profissional enfermeiro necessita se apresentar comprometido, seguro em suas tomadas de 

decisões. Nesse caso, existe uma grande dificuldade por parte dos enfermeiros na 

construção e estudos acerca dos protocolos assistenciais, especialmente quando tratado de 

situações agudas, como a dor torácica (17). 

 

Considerações finais 

Concluiu-se diante das referências levantadas para condução do estudo que a 

aplicação do protocolo de dor torácica, agiliza e direciona o atendimento ao paciente, 

auxiliando no reconhecimento de dor torácica de origem cardíaca. O uso de protocolos 

aperfeiçoa a avaliação e o tratamento dos pacientes para reduzir a taxa de mortalidade 

principalmente nas primeiras 12 horas de atendimento. 

Neste sentido, o uso de protocolos de Enfermagem para a classificação de risco da 

dor torácica é crucial para a adequada seleção de pacientes com dor torácica passível de  

doenças cardíacas, o que acaba por diminuir a chance do paciente ser liberado do serviço 

de Emergência inadequadamente, reduzindo o índice de mortalidade por isquemia cardíaca.   
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Conhecer o perfil dos pacientes com queixas de dor torácica é fundamental para 

buscar propostas para um cuidado seguro e qualificado de acordo com suas necessidades.  

O enfermeiro possui um corpo de conhecimentos técnico-científicos que o capacita 

para diagnosticar as manifestações clínicas e todas as alterações eletrocardiográficas do 

paciente com dor precordial.  
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