
156J Health Sci Inst. 2015;33(2):156-9

Insuficiência Cardíaca: conhecimento de pacientes em tratamento
ambulatorial 

Heart Failure: knowledge of patients in ambulatorial treatment

Natália Weber do Nascimento1, Mônica Santos Braga1

1Curso de Enfermagem da Universidade Paulista, São Paulo-SP, Brasil.

Resumo
Objetivo – Identificar o conhecimento que os portadores de insuficiência cardíaca (IC) têm sobre sua patologia e o quanto isso interfere
em seu tratamento. Métodos – Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritivo de natureza quantitativa realizada entre os meses
de abril e maio de 2014 no Ambulatório do Instituto do Coração – HCFMUSP, entre 50 pacientes portadores de insuficiência cardíaca.
Os dados foram obtidos por meio de um questionário semi-estruturado contendo 22 questões fechadas. Resultados – Foi observado que
60% (n=30) dos entrevistados sabe o que é IC, porém somente 34% (n=17) sabe o que causou a patologia; 76% (n=38) dos pacientes
diz ter conhecimento sobre a patologia, mas apenas 4% (n=2) sabe como minimizar os sintomas da doença; 30% (n=15) do pacientes
teve 1 a 2 reinternações em um ano. Conclusão – É evidente que o conhecimento dos portadores de IC com relação a sua patologia
ainda é extremamente deficiente, o que leva a descompensação da doença e consequentemente reinternações hospitalares, impactando
no aumento e custo do tratamento. As intervenções de enfermagem desempenha papel essencial no tratamento não farmacológico da
IC. Entretanto, sua efetividade somente será alcançada quando o tratamento foi totalmente compreendido e aceito pelos próprios por-
tadores de IC e seus familiares.

Descritores: Insuficiência cardíaca; Conhecimento; Cuidados de enfermagem

Abstract
Objective – To identify the knowledge that heart failure patients have about their disease and how this interferes with your treatment.
Methods – It is a survey of exploratory and descriptive quantitative. The survey was conducted between the months of April and May
2014 at the Clinic of the Heart Institute – HCFMUSP in 50 patients with heart failure, the data were obtained through a semi-structured
questionnaire containing 22 closed questions. Results – It was observed that 60% (n=30) of respondents know what IC is, however,
34% (n=17)  know what caused the condition; 38 (76%) of patients say they have knowledge about the disease, but only 4% (n=2) know
how to minimize the symptoms of the disease; 30% (n=15) required 1-2 readmissions within one year. Conclusion – It is evident that
knowledge of HF patients regarding their condition is still extremely weak, leading to decompensation of the disease hospitalizations
and consequently, increases the impact and cost of treatment nonpharmacological the IC. However, its effectiveness will be achieved
only when the treatment was fully understood and accepted by themselves HF patients and their families.

Descriptors: Heart failure; Knowledge; Nursing care

Introdução
De acordo com os dados da Organização Mundial de

Saúde a insuficiência cardíaca é uma das principais prio-
ridades entre as enfermidades crônicas que necessitam
de atenção dos setores de saúde. Constatou-se que a
prevalência da doença aumentou nas últimas 5 décadas
e, ainda hoje, a mortalidade pode ultrapassar 50% em 5
anos, a partir do momento do seu diagnóstico¹.

A insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração
em suprir suas necessidades metabólicas, resultando
em desordem funcional ou estrutural de manifestações
de baixo débito e/ou congestão pulmonar ou sistêmica,
afeta principalmente os idosos. Suas causas mais co-
muns são doença cardíaca coronariana, hipertensão,
cardiomiopatia dilatada e doença valvar2-3.

As manifestações dependem do grau, tipo e comple-
xidade da doença, as mais comuns são dispneia,
edema, oligúria o que muitas vezes gera a insuficiência
renal, sinais de cianose de extremidades/periféricas e
ascite. Nos casos de IC descompensada de alta com-
plexidade pode ocorrer edema agudo de pulmão: ca-
racterizado por um repentino aumento da pressão ca-

pilar pulmonar, levando a um acúmulo de líquido nos
espaços intersticiais e alveolares dos pulmões, causando
consequentemente dispneia intensa ate em repouso.
Choque cardiogênico: definido por grave hipotensão
arterial (pressão sistólica menor que 90mmHg ou 30%
abaixo dos níveis normais) durante pelo menos 30 mi-
nutos, com sinais de hipoperfusão tecidual e disfunção
orgânica (taquicardia, palidez, extremidades frias, con-
fusão mental, oligúria e acidose metabólica) de fundo
cardíaco4.

Estudos feitos em 1988 mostram que o os principais
fatores que geram a descompensação clínica atinge
cerca de 93% das pessoas portadores de IC. 64% são
pela falta de adesão em seguir os conselhos médicos,
22% não seguir orientações quanto à nova dieta e 6%
no descumprimento ou usar erradamente as medicações
prescritas. Estudos realizados posteriormente não mos-
tram modificação significativa dos pacientes portadores
de IC, pois a cada ano que passa milhares de pacientes
retornam ao pronto socorro sofrendo dos mesmos sin-
tomas. Esses estudos mostram a importância do auto-
cuidado no tratamento e prognóstico do portador de



IC, sendo que demonstrar a importância do autocuidado
ainda vem sendo um importante desafio a toda equipe
multiprofissional, principalmente da enfermagem5.

O processo de educação para pacientes compreende
5 passos: o primeiro inclui avaliação do conhecimento
prévio da doença, cognição, atitudes, motivação e en-
ganos cometidos pelo paciente com relação ao trata-
mento. Isso pode ser obtido por entrevistas, avaliação
de prontuário e testes específicos. O segundo passo é
identificar o que ensinar considerando as principais di-
ficuldades para a aprendizagem, o terceiro passo é o
planejamento da educação com a participação do pa-
ciente, definindo os objetivos individuais e escolhendo
as melhores intervenções para alcançá-lo. O quarto
passo compreende a maneira de como a intervenção
será dispensada ao paciente e por fim realizar uma
análise criteriosa do processo de educação instituído6. 

A insuficiência cardíaca é uma doença crônica que
gera muito gasto com a incidência das internações e
agravo do estado de saúde do indivíduo, resultando
muitas vezes de intervenções que prolongam a inter-
nação ou causam a incapacidade da pessoa em exercer
suas atividades diárias. Geralmente esses pacientes che-
gam ao serviço de saúde em um estado bem crítico e
avançado da doença, pois procuram ajuda somente
quando estão impossibilitados de exercerem suas fun-
ções pelo agravo dos sinais e sintomas. Existem meios
pelos quais os pacientes podem evitar maiores compli-
cações e até mesmo evitar o número de vezes e tempo
de internação através da atenção primária, sendo de
responsabilidade da equipe de enfermagem, não só
nos postos de saúde, mas também nos hospitais de
grande porte orientar e esclarecer os portadores de in-
suficiência cardíaca7.

Portanto, com base nos dados citados acima houve
o interesse em avaliar o conhecimento dos portadores
de Insuficiência Cardíaca sobre sua patologia e o quanto
isso interfere em seu tratamento.

Métodos
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório-des-

critivo de natureza quantitativa sobre conhecimento
dos portadores de insuficiência cardíaca e o quanto
isso interfere em seu tratamento, desenvolvida no Am-
bulatório do Instituto do Coração (HCFMUSP).

Para atender os preceitos éticos, a coleta de dados
ocorreu após a aprovação da diretoria de ensino da
instituição a ser estudada e do Comitê de Ética e pes-
quisa da Universidade Paulista com protocolo número
481.166. 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos da Universidade Paulista, proce-
deu-se a coleta de dados junto a pacientes diagnosti-
cados com Insuficiência Cardíaca mediante a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento
(TCLE), conforme reza a resolução 466/12 do CNS, res-
peitando os aspectos éticos e garantindo o anonimato
e sigilo das informações prestadas pelos mesmos.

O instrumento da coleta de dados utilizado na pes-

quisa foi um questionário semi-estruturado contendo
dados referentes à idade, sexo, posição socioeconô-
mica, orientações recebidas quanto a patologia e trata-
mento, meios de prevenção da descompensação da
doença e qual a frequência de retorno ao hospital. 

Os critérios de inclusão para a pesquisa foram: por-
tadores de insuficiência cardíaca que concordaram em
participar da coleta de dados e que foi atendido no
Ambulatório do Instituto do Coração (HCFMUSP).

A coleta de dados foi feita entre os meses de Abril e
Maio de 2014, completando a amostra de 50 pacientes. 

As informações obtidas foram armazenadas através
do aplicativo do Microsoft Excel e analisadas de ma-
neira descritiva, calculando-se variáveis quantitativas.
Os dados foram apresentados com dados estatísticos.

Resultados e discussão
Incluíram-se no estudo um total de 50 pacientes, dos

quais 14 (28%) eram do gênero feminino e 36 (72%)
do gênero masculino. Constatou-se que 16 (32%) dos
portadores de insuficiência cardíaca encontravam-se
na faixa etária de 51 a 60 anos, sendo que 26 (52%)
possui casa própria. As características relacionadas a
idade e ao predomínio do gênero masculino asseme-
lham-se a estudos realizados por Neto (2004)8.

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa segundo
gênero, faixa etária, e nível social. São Paulo (SP),
2014

  Variáveis                                         n %

  Gênero
  Feminino                                        14                       28,0
  Masculino                                       36                       72,0

  Faixa etária (anos)
  20 a 30                                           3                       6,0
  31 a 40                                           4                       8,0
  41 a 50                                           10                       20,0
  51 a 60                                           16                       32,0
  61 a 70                                           9                       18,0
  71 a 80                                           8                       16,0

  Nível social
  Possui casa própria                         26                       52,0
  Mora em casa alugada                    11                       22,0
  Mora com familiares                       13                       26,0

  Total                                               50                       100,0

De acordo com Aliti et al. (2011)9 as características
socioeconômicas e idade abaixo de 65 anos são fatores
que contribuem significativamente tanto para o agra-
vamento da doença quanto para readmissão hospitalar.
Observa-se (Tabela 1) que 11 (22%) dos pacientes não
possuem casa própria e 13 (26%) moram com familia-
res, ou seja o suporte social inadequado gera uma série
de consequências ainda alarmantes quando se trata de
insuficiência cardíaca. 

Na Tabela 2 podemos observar que 20 (40%) não sa-
bem o que é insuficiência cardíaca, 33 (66%) nunca ti-
nham ouvido falar na doença antes de serem diagnos-
ticados e 27 (54%) não sabem nem o que causou a
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patologia. Esses dados são de extrema importância sa-
bendo-se que nas últimas três décadas, tanto a inci-
dência quanto a prevalência da IC têm aumentado e
com a elevação da expectativa de vida, projeções indi-
cam que, em 2025, o Brasil terá a sexta maior popula-
ção de idosos e que a IC será a primeira causa de morte
por doença cardiovascular no mundo10.

Analisando a Tabela 2 podemos ver que apesar de
30 (60%) dos pacientes dizerem saber do que se trata a
doença, 27 (54%) ainda não sabem o que causou sua
patologia e apenas 17 (34%) já tinham ouvido falar em
IC antes de serem diagnosticados.

Segundo Aliti et al. (2007)11 a aderência às orientações
para o tratamento mais adequado depende, em grande
parte, da compreensão e do conhecimento, por parte
dos portadores de IC e de seus familiares, deste processo
contínuo de educação. Nesse mesmo estudo foi cons-
tatado que o quanto mais o portador de IC sabe sobre
a patologia, suas causas e suas complicações mais ele
se torna disposto a praticar o autocuidado e que o co-
nhecimento limitado dos pacientes sobre a doença e
também sobre o autocuidado, estao envolvidos direta-
mente nas readmissões hospitalares. 

A Tabela 3 demonstrou que 38 (76%) dos pacientes
tem conhecimento sobre os riscos da IC, porém so-
mente 2 (4%) sabem como minimizar os sintomas da
doença e 26 (52%) dizem saber minimizar apenas al-
guns dos sintomas, sendo que 34 (68%) relataram terem
sido orientados sobre o tratamento. 

De acordo com Tavares et al. (2004)12 o julgamento
apropriado para monitorar os sinais e sintomas de piora
da IC, que é uma doença passível de frequentes des-
compensações, depende principalmente do conheci-
mento e habilidade dos pacientes para manter este
comportamento.

Estudos realizados por Aliti et al. (2007)11 mostraram
que as orientações dispensadas pela enfermeira tais
como medicação, dieta, exercícios e detecção precoce
de descompensação, na transição do ambiente hospi-
talar para o domiciliar melhoraram significativamente
o comportamento para o autocuidado trazendo assim
uma importante redução da mortalidade e admissões.

Ainda em outro estudo realizado por Mussi et al.
(2013)13 constatou-se que um grupo que recebeu orien-
tações de enfermagem teve um aumento de 20% na
escala de comportamento do autocuidado, confirmando
o efeito benéfico dessa abordagem. Esses resultados in-
dicam que a educação sobre a IC e os aspectos que in-
cluem o seu complexo tratamento é um ponto-chave
para o envolvimento e adaptação do paciente no seu
tratamento. O cenário hospitalar durante a internação
por IC – a qual acarreta manifestações clínicas que le-
vam à instabilidade, deixa o paciente mais sensível
para a conscientização da importância do autocuidado.

Na Tabela 4 podemos verificar o número de reinter-
nações no último ano, sendo que os dados mais alar-
mantes são os 15 (30%) dos pacientes terem se inter-
nado de 1 a 2 vezes em um ano.

Tabela 4. Identificação do número de reinternações no úl-
timo ano em pacientes portadores de IC que foram
atendidos no ambulatório do Instituto do Coração.
São Paulo (SP), 2014

                                                         n                        %

  1 a 2 vezes                                     15                       30,0
  3 a 4 vezes                                     4                       8,0
  5 vezes ou mais                              6                       12,0
  nenhuma                                        25                       50,0

  Total                                               50                       100,0

Em estudos realizados por Barretto et al. (2008)14 no
Hospital Auxiliar de Cotoxó, São Paulo, SP – Brasil,
mostra que aproximadamente 50% dos pacientes por-
tadores de IC que recebem alta necessitam de consultas
de emergência ou serem reinternados antes de com-
pletar um ano pós alta hospitalar e que ser internado
por descompensação é um indicador de maior gravi-
dade e de pior prognóstico.

Souza et al. (2014)15 as orientações de enfermagem
aos portadores de IC devem ser realizadas de forma
simples e clara, para que as informações venham a al-
cançar todos os níveis de educação apresentados pelos
pacientes. Dessa forma, o entendimento será satisfatório
para todos.

Tabela 2. Identificação do número de portadores de IC que tem conhecimento sobre sua patologia e o que os levaram a
adquirir a doença. São Paulo (SP), 2014 

Sim Não Não tem certeza Total

n % n % n % n %

Sabe o que é IC 30 60,0 20 40,0 0 0,0 50 100,0
Já tinha ouvido falar em IC 17 34,0 33 66,0 0 0,0 50 100,0
Sabe o que causou a patologia 16 32,0 27 54,0 7 14,0 50 100,0

Tabela 3. Identificação do número de portadores de IC que sabem identificar os riscos, sinais, sintomas e tratamento. São
Paulo (SP), 2014 

Sim Não Alguns Total

n % n % n % n %

Tem conhecimento sobre os riscos da IC 38 76,0 6 12,0 6 12,0 50 100,0
Sabe como minimizar os sintomas 2 4,0 22 44,0 26 52,0 50 100,0
Foi orientado sobre o tratamento 34 68,0 16 32,0 0 0,0 50 100,0



Nascimento NW, Braga MS. J Health Sci Inst. 2015;33(2):156-9159

Conclusão
Com base nos dados encontrados no presente estudo,

podemos concluir que 60% dos pacientes entrevistados
sabem o que é IC, porém 54% não sabem o que causou
a doença e 44% não sabem como minimizar os sinto-
mas da IC. Ainda pode-se observar que 52% dos porta-
dores de IC acreditam que não teriam evitado a doença
se tivessem recebido maiores informações e 30% dos
pacientes necessitaram ser reinternados de 1 a 2 vezes
em um ano.

Esses resultados sugerem que o conhecimento dos
portadores de IC com relação a sua patologia ainda é
extremamente deficiente, causando a descompensação
do paciente e inúmeras reinternações.

É essencial que os portadores de IC sejam orientados
não somente sobre sua patologia, mas também sobre
como minimizar os sintomas por meio de um trata-
mento correto. A enfermagem tem o poder de desem-
penhar um papel fundamental quando se trata de edu-
cação para o autocuidado, porém observa-se um déficit
na passagem de informações por parte de toda equipe
multiprofissional com relação a esclarecimentos aos
portadores de IC.

Estima-se que o ambiente ambulatorial é ideal para
a educação intensiva, tanto dos indivíduos que ainda
não apresentaram internação por IC quanto daqueles
que retornam de hospitalizações por descompensação
clínica.

Acredita-se que o conhecimento sobre a patologia
promove uma grande disponibilidade para o aumento
autocuidado, gerando uma série de avanços que trazem
a redução da morbidade e dos custos com saúde quando
se trata de IC. As intervenções de enfermagem devem
reforçar repetidamente os cuidados considerados essen-
ciais no tratamento não farmacológico da IC. Entretanto,
sua efetividade somente será alcançada quando o trata-
mento foi totalmente compreendido e aceito pelos pró-
prios portadores de IC e seus familiares.
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