


Objetivos da atenção básica pelo Ministério da Saúde

Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o •
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e 
a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 
das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde 
das coletividades.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos •
usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação 
com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de 
onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com 
isso, desempenha um papel central na garantia de acesso à 
população a uma atenção à saúde de qualidade.



Objetivos da atenção básica

Fazer prevenção primordial•

Fazer prevenção primaria•

Identificar os riscos dos indivíduos e implementar medidas com •
equipe multiprofissional para combater.

Atualizar e orientar para medidas de imunização•

Acompanhar e tratar as condições de baixa tecnologia•

Contudo urgências e emergências ocorrem



Emergências e Urgências Cardiovasculares 
mais comuns na rede básica

Crise Hipertensiva e Urgência Hipertensiva1.

Infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana aguda, Angina do peito2.

Insuficiência Cardíaca3. - Edema agudo do Pulmão 

Embolia Pulmonar4.

Fibrilação Atrial5.

Aneurisma dissecante de aorta.6.



Crise Hipertensiva, Urgência e Emergência Hipertensiva 
DEFINIÇÃO

Emergência Hipertensiva(EH): Caracteriza• -se por elevação aguda de Pressão Arterial(PA) associada a Lesão de Órgão Alvo 

(LOA), que pode incluir acometimento neurológico,renal, ocular, hepático ou insuficiência miocárdica, manifesta como 

encefalopatia, convulsões, alterações visuais ou alterações de exames complementares. A redução da PA deve acontecer de 

maneira lenta e progressiva: redução de 30% do programado em 6 a 12 horas, 30% em 24 horas, ajuste final em 2 a 4 dias. A redução muito 

rápida de PA é contraindicada, pois leva a hipotensão, falência de mecanismos auto-rreguladores e possibilidade de isquemia cerebral e visceral. 

Encaminhar com  urgência para uma unidade de emergência.

A • Urgencia Hipepertensiva: É descrita como elevação da PA alta maior que 180/120, associada com sintomas menos graves, 

em paciente sob risco de evolução para LOA progressiva, sem evidencia de acometimento recente. Sugere-se manejo com 

medicamentos, por via oral, com redução de PA em 24 a 48 horas, sob monitorização. Encaminhar com brevidade para uma 

unidade de maior complexidade.

Captopril pode ser usado em condições excepcionais sublingual na dose de 12,5mg meio comprimido



Uma boa anamnese e um exame físico-Bons dados

Sem deformações ao longa da evolução do mesmo



Infarto Agudo do miocárdio e Angina do 
peito, Síndrome Coronariana Aguda



Infarto Agudo do Miocárdio ou Síndrome 
Coronariana Aguda(SCA)

DEFINIÇÃO

O termo SCA é empregado nas situações em que o paciente apresenta •
evidências clínicas e/ou laboratoriais de isquemia miocárdica aguda, A SCA se 
apresenta sob duas formas clínicas: com supradesnivelamento do segmento ST, 
e aquela sem supradesnivelamento do segmento ST. Esta diferenciação é 
fundamental para o tratamento imediato através da reperfusão miocárdica, seja 
com trombolíticos ou com angioplastia primária deve ocorrer com o supra.

A SCA sem supra de ST no Eletrocardiograma se subdivide em angina instável •
(AI) e infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. 
Ambos tem apresentações clínicas e eletrocardiográficas semelhantes, 
encaminhar para UPA ou Hospital ou SAMU com urgencia.



ATEROSCLEROSE ~ uma linha do tempo
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Insuficiência Coronariana
Isquemia Miocárdica

É o desequilíbrio entre o 

consumo e a oferta 
de oxigênio ao miocárdio.

A redução da oferta ocorre 

por redução do fluxo
ou do conteúdo arterial de oxigênio.



SCA: Exame físico direcionado
Vias1. aéreas, respiração e circulação;

Sinais2. vitais, observação geral;

Turgência3. jugular;

Creptos4. pulmonar;

Hipoperfusão5. sistêmica (frio, palidez, sudorese fria e pegajosa, agitação, desorientação, 

etc)

Sopros6. cardíacos e galopes;

Ausência7. de pulsos;

AVC.8.

Transferencia Imediata





Angina do peito- Angor

Dor no tórax de origem vascular • - coronariana por isquemia

“Vascular chest pain” “ Arterial chest pain”
Características:
1)Descarga adrenérgica com sensação de morte. Calado, pálido.

2) Funda e de localização imprecisa.  Ou  IAM

4)Precipitado por exercícios, emoções, pós-alimentação, frio.

5)Aliviado com repouso, nitrato, aquecimento, relaxamento.

6)Aperto,peso, pressão,esmagamento, queimação, desconforto.(sinal de Levine

7)Sintomas associados: tosse, sudorese, dispneia, vômitos, fadiga em MMSS, 

Síncope. Decúbito e respiração não faz diferença.

8)Irradiação mais comuns: Mandíbula, dentes, pescoço, região Inter escapular, 

epigástrica.

Irradiações raras



Troponina elevada Troponina elevada ou não

SCA COM elevação

persistente de ST

SCA SEM elevação

persistente de ST

S índromes  Coronar ianas  Agudas



INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Diagnóstico Clínico

A) HISTÓRIA CLÍNICA

Relato de dor precordial e equivalentes

B) ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO

História familiar (DAC, HAS, DM)•

Hipertensão arterial sistêmica•

Diabetes • Mellitus

Tabagismo•

Estresse•

Dislipidemias•

Sedentarismo •

Alcoolismo•

DAC / • Intervenções prévias / Aterosclerose 

EXAME

FÍSICO

Síndromes Coronar ianas Agudas



D O R  A :  D E F I N I T I V A M E N T E  A N G I N O S A
INDEPENDE DOS EXAMES COMPLEMENTARES

D O R  B :  P R O V A V E L M E N T E  A N G I N O S A
EXAMES PARA CONFIRMAÇÃO

D O R  C :  P R O V A V E L M E N T E  N Ã O  A N G I N O S A
EXAMES PARA EXCLUSÃO

D O R  D :  D E F I N I T I V A M E N T E  N Ã O  A N G I N O S A
NÃO INCLUE  ICA

Dor Torácica (DT)

A / B / C / D 



S í n d r ome  C o r on a r i a n a  A g u d a





Acidente Vascular encafalico



Sinais e sintomas do AVC
fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo;•

• confusão mental;

• alteração da fala ou compreensão;

• alteração na visão (em um ou ambos os olhos);

• alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar;

• dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

IMPORTANTE:  • Caso qualquer um desses sintomas apareça, é fundamental ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU - 192), 

Bombeiros (193) ou levar a pessoa imediatamente a um hospital para avaliação clínica detalhada. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores 

serão as chances de sobrevivência e recuperação total.



Sinais do AVC
Sorria                            Lvante os braços         Fale



Tomografia Computadorizada do Acidente Vascular 
Encefálico

TC do AVC agudo hemorrágico TC do AVC agudo isquêmico

Lesão do órgão alvo- Encéfalo

1ª causa de morte em 98% dos municípios brasileiros

Complicações

Hipertensão Arterial- Bases fisiopatológicas e pratica clinica. Coord. Krieger M. complicações.Cap.17 pags325-334.Ateneu 2013.



Conceito

É uma síndrome clinica complexa resultante de 

prejuízos estruturais ou funcionais ou do enchimento 

ventricular ou da sua ejeção de sangue para atender as 

demandas do organismo a cada momento

Insuficiência cardíaca



Síndrome clínica 

alteração

estrutural funcional

incapacidade de expelir e/ou 

acomodar sangue dentro de valores 

fisiológicos de pressão

causando limitação funcional                

e necessitando intervenção      

terapêutica imediata

Conceito de Insuficiência cardíaca

LESÃO 

CARDÍACA

Braunwald E, Zipes DP. Heart disease, 7ed. 2005: 539-68 Arq Bras Cardiol 2002; vol 79 (supl 4): 1-30



Ascite

Tontura/ sincope

Empachamento/inapetencia

palpitações

dispneia

tosse

Edema

Queixa 

especificas

ANAMNESE:

Ortopneia

Dispneia Paroxistica
noturna

Cansaço
Angina do peito



Fatores 
Associados

Locais 

Sistêmicos

Localização / Distribuição

Fatores de Melhora/
Piora

Cronologia

Fatores 
Desencadeantes

Características

Repercussão

Angina

ANAMNESE:

DPN

Ortopneia



Fatores 
Associados

Locais 

Sistêmicos

Localização / Distribuição

Fatores de Melhora/
Piora

Cronologia

Fatores 
Desencadeantes

Características

Repercussão

Dispneia

ANAMNESE:

Palpitações

Tonturas/ 
sincope/ 
Lipotimia



Turgor de jugular à direita ate borda da mandibula



Raio X- Cardiomegalia e Edema agudo de 
Pulmão



Edema de Pês- sinal do cacifo positivo



Critérios para o diagnóstico de ICC

Framinghan criteria 2010



ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012



A fibrilação atrial é um arritmia causada pelos surgimento de mais de um ponto 

nos átrios capaz de disparar impulsos elétricos. Quando há vários impulsos 

elétricos sendo disparados simultaneamente, de forma caótica, os músculos 

dos átrios passam a receber várias ordens de contração ao mesmo tempo, sem 

tempo de descanso, o que acaba por criar o que chamamos de fibrilação atrial.

Nesta arritmia, o átrio passa a fazer curtas, sucessivas e ineficazes contrações. 

Visualmente eles parecem estar tremendo, como se estivessem levando um 

choque elétrico ou tendo uma convulsão. O átrio normal bate entre 60 e 100 

vezes por minuto, que é a frequência cardíaca normal. Na fibrilação atrial ele 

chega a fazer até 600 contrações (curtas e ineficazes) por minuto.

Fibrilação atrial



Fibrilação atrial

Pulso radial- arrítmico sem ritmo de 
base

Queixas de palpitações e 

cansaço



Embolia Pulmonar

Cianose ou oximetria diminuida, dor 

no peito dispneia aos esforços, sinais 

de trombose  venosa profunda ou 

tromboembolismo periférico. Tosse 

seca ou com sangue, dispneia sem 

causa aparente, porem 50% não tem 

queixas

F atores de risco -Cirurgia recente, 

obesidade , historia familiar de EP 



1. A mais importante maneira de prevenir doença aterosclerotica vascular, insuficiencia cardiaca, fibrilação atrial é 

promover um estilo de vida saudavel durante toda a vida.

2. A equipe de saúde deve avaliar a condição psico-social para identificar os pacientes de risco Cardiovascular e 

orientar a terapeutica mais adequada

4. Todos os individuos devem ser orientados em consumer uma dieta saudável com enfase em frutas, verduras

grãos,carnes magras, peixe e evitar gorduras TRANS,carnes processadas açucar refinados e refrigerantes.Em

sobrepasados ou obesos orentar restrição caloric e reducação alimentar de manutenção.

5. Adultos devem ser envolvidos com a prática de atividade física no minimo 150 minutos por semana de moderada a 

leve intensidade.

6.Tratar diabetes, hipertensão e dislipidemia
Intervenções não farmacológicas são recomendadas para todos os adultos com pressão arterial elevada ou hipertensão. Para 
aqueles que requerem terapia farmacológica, a pressão arterial alvo deve ser geralmente <130/80 mm Hg. E o LDL menor que 
120 mg/Ddl.
7 Cessação do Tabagismo

Mensagens para prevenção cardiovascular na rede básica



Nos acompanhe no 
site e nas redes 

sociais!

\TelessaúdeBA

\CanalTelessaúdeBA

http://telessaude.ba.gov.br/




