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Introdução 
 

A consulta de enfermagem é um importante estímulo para a adesão do cliente a programas de diabetes e hipertensão, 

uma vez que está ligada ao processo educativo, de estimulação ao autocuidado e sensibilização do usuário da sua 

condição de saúde e plano de tratamento. Deve focar os fatores de risco que influenciam no controle da hipertensão e 

diabetes (mudanças do estilo de vida, incentivo a atividade física, redução do peso corporal, reeducação alimentar), 

assim como a prevenção de complicações com a manutenção de níveis pressóricos e glicêmicos normais [1]. 

O Ministério da Saúde propõe o emprego dos ESCORE de Framingham para deliberar o prognóstico e a conduta na 

abordagem de pacientes hipertensos na atenção primária a saúde. Tendo em vista que sua utilização promove um 

potencial de busca pela melhoria do controle de portadores de tal patologia, a fim de que seja minimizada  a ocorrência 

de desfechos graves de eventos cardiovasculares para esta população [2,3].  

O Escore de Framingham permite estratificar o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e tem sido 

utilizado na identificação de pacientes com possibilidade aumentada para tais eventos, tal como servir de indicadores de 

saúde com o benefício para a realização de modificações dos hábitos de vida e do tratamento medicamentoso [2]. 

O uso desta ferramenta permite a identificação de estratégias mais adequadas para o manejo de portadores de HAS, 

de acordo com o risco o qual foi classificado para o desenvolvimento de um evento adverso. A partir daí, promover 

estratégias como, por exemplo, o uso de fármacos que podem reduzir esses riscos, de acordo com o nível de 

estratificação. Além disso, pacientes classificados com alto risco cardiovascular e com propósito de níveis de pressão 

arterial reduzidos devem estar com um tratamento anti-hipertensivo mais ativo [4]. 

Para contribuir com esta temática, este estudo teve como objetivo apresentar a experiência vivenciada pelos 

acadêmicos do sexto período de graduação em enfermagem no que abarca o gerenciamento do cuidado através da 

estratificação de risco cardiovascular na Estratégia de Saúde da Família voltado para organização da atenção aos 

hipertensos e diabéticos. 

 

Materiais e Métodos 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Realizado numa 

Estratégia de Saúde da Família do município de Montes Claros, Minas Gerais – Brasil, durante a realização das 

atividades práticas curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes), orientado por uma enfermeira preceptora, no ano 2015. Os clientes foram selecionados pelos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e a equipe de enfermagem, a partir dos critérios: hipertensos e/ou diabéticos em uso de 

pelo menos uma terapia medicamentosa e que teria maior necessidade de acompanhamento.  

Realizou-se a estratificação de Risco segundo o Escore de Framingham, que é um instrumento utilizado para 

estimativa do paciente desenvolver doenças cardiovasculares em dez anos, a partir de uma ferramenta própria 

desenvolvida pela unidade que contém seguintes questionamentos: fatores de riscos cardiovasculares, doenças 

associadas, pesquisa de lesão em órgãos alvos (fraqueza ou cegueira transitória, diminuição da acuidade visual, dor 

torácica, dispnéia ou claudicação); história familiar HAS, doença renal, diabetes; tratamento prévio da hipertensão 

arterial sistêmica. 

 

Resultados e discussões 

 

A estratificação foi realizada com os hipertensos de apenas uma micro-área por meio do convite realizado pela agente 

comunitária da unidade. Para nortear essa atividade usou-se como instrumento uma ficha elaborada a partir dos critérios 

de avaliação do Escore de Framingham, sendo eles: idade, HDL, colesterol total, pressão arterial não tratada, pressão 

arterial tratada, tabagismo e diabetes [5].  

Durante a abordagem dos usuários para a estratificação foram identificados fatores de riscos cardiovasculares, 

doenças associadas, pesquisa de lesão em órgãos alvos (fraqueza ou cegueira transitória, diminuição da acuidade visual, 



dor torácica, dispneia ou claudicação); história familiar HAS, doença renal, diabetes; tratamento prévio da hipertensão 

arterial sistêmica. 

Também realizou-se aferição da pressão arterial, medida do peso, altura, cintura\quadril; calculou-se o Índice de 

massa corpórea (IMC) e o Risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares (RCQ) para cada cliente. Através 

desses fatores pode-se estratificar o risco cardiovascular global.  

Posteriormente, houve orientação sobre o tratamento não medicamentoso: hábitos alimentares; importância da prática 

de exercícios físicos regulares cinco vezes por semana, durante 30 minutos pra prevenir, e diariamente para tratamento 

da hipertensão arterial; reduzir a ingestão de sal não ultrapassando cinco gramas por dia; redução da ingestão de bebidas 

alcóolicas; do peso corporal; e acompanhamento nas consultas e uso de medicamentos. Efetivou-se com a enfermeira 

preceptora o encaminhamento para os clientes avaliados realizarem exames: Análise de urina (simples); Hemoglobina 

ou hematócrito; Potássio plasmático; Creatinina plasmática (estimar TFG); Glicemia jejum; Colesterol total, HDL-

colesterol, Triglicérides*, Eletrocardiograma (ECG).   

A Estratificação de Risco Cardiovascular foi realizada a partir da coleta pela ficha própria desenvolvida pela unidade 

mencionada anteriormente e após encaminhamentos para a realização de exames, porém a mesma será concluída pela 

equipe, tendo em vista que esta etapa depende da cota de exames da unidade e esta estava encerrada devido a um 

processo de transição em que a ESF estava passando. 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais preconiza o instrumento “Framingham Revisado”, uma ferramenta 

validada que visa avaliar a estratificação de risco cardiovascular global em hipertensos de desenvolver DCV em 10 

anos.  A idade (acima de 55 anos para homens e mulheres acima de 65 anos), o sexo, a pressão arterial elevada, o 

tabagismo, a dislipidemia e o diabetes são sabidamente os principais fatores de risco para se desenvolver doença 

cardiovascular. Os Quadros 1 e 2 (em anexo) apresentam as categorias propostas e o critério de acordo com a escala de 

risco de Framingham revisada, conforme consta no documento Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais/2012 [6]. 

 

A partir da realização da estratificação de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares na micro-área 

escolhida, pode-se verificar que a população participa de forma efetiva do controle dos níveis pressóricos e glicêmicos, 

participando dos eventos promovidos a fim de minimizar os acometimentos patológicos daqueles que já possuem e na 

prevenção para aqueles pacientes que possuem fatores de risco para o desenvolvimento de HAS e DM. Ademais, essa 

atividade propiciou uma abordagem mais significativa voltada aos pacientes portadores de doenças crônicas, com o 

intuito de intervir de forma adequada e eficiente considerando o seu contexto biopsicossocial. 

 

Considerações Finais 

A prática do gerenciamento do cuidado nos serviços de saúde permite atuar seguindo os princípios da prevenção, da 

promoção e da reabilitação de saúde. E a utilização desta ferramenta de gestão na ESF, cenário deste relato de 

experiência, permitiu aos acadêmicos uma visão panorâmica da fundamental atuação do enfermeiro no controle de 

doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão e diabetes, bem como sua inserção no contexto familiar, 

possibilitando o envolvimento da família no cuidado e identificação de possíveis erros e/ou dificuldades de adaptação. 

A experiência também sinalizou a importância da eficácia da prática da consulta de enfermagem para a estratificação de 

risco para o controle mais efetivo da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e do Diabetes Mellitus (DM). 
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Quadro 1: Estratos e critério para a estratificação da hipertensão arterial sistêmica, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2012. 

 

Fonte: Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Linha-Guia de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Doença 
Renal Crônica. Belo Horizonte – MG, 2013. 

 

Quadro 2: Classificação de risco global, segundo escore de risco de Framingham revisado, com prevalências estimadas para Minas Gerais, 2012. 

 

Fonte: Minas Gerais. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Linha-Guia de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Doença 
Renal Crônica. Belo Horizonte – MG, 2013. 


