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RESUMO 

 

 A insuficiência cardíaca (IC) é a causa mais freqüente de internação por doença 
cardiovascular no Brasil. A limitação funcional trazida pela doença impõe ao seu portador 
comprometimento de aspectos sociais e psicológicos, acarretando perda na qualidade de vida. 
Trata – se de um estudo exploratório, descritivo e qualitativo com 15 pacientes portadores de 
IC em acompanhamento ambulatorial na Clínica de IC do Hospital Universitário Antônio 
Pedro, tendo como objetivos: analisar a percepção dos pacientes portadores de insuficiência 
cardíaca crônica acerca do seu estado de saúde; descrever os sentimentos expressados pelos 
pacientes após o diagnóstico da doença e identificar as alterações no modo de vida dos 
pacientes decorrentes da presença da insuficiência cardíaca crônica. Os dados foram coletados 
através de uma entrevista semi – estruturada e gravados em MP3, sendo posteriormente 
transcritos, categorizados e analisados segundo Bardin. Os resultados mostraram um 
predomínio do sexo feminino e da hipertensão arterial sistêmica como comorbidade. A 
maioria dos entrevistados possui ensino fundamental incompleto, são casados, aposentados, 
católicos e possuem filhos. Após análise de dados, destacamos como principais sentimentos 
referentes à doença: medo da morte, tristeza e preocupação. Acerca da repercussão atual da 
patologia, há relatos de conformismo associado à fé e a religiosidade, bem como segurança 
em virtude do acompanhamento por profissionais de saúde. O ganho de peso foi a principal 
alteração física declarada pelos entrevistados. O aumento do gasto econômico, afastamento 
social, redução do ritmo das atividades, dependência, restrição alimentar, sono inadequado e 
comprometimento da atividade sexual foram as alterações do estilo de vida mais citadas pelos 
pacientes. Ao final do estudo é possível constatar o forte impacto da insuficiência cardíaca 
crônica nas diferentes esferas da vida dos pacientes. O comprometimento emocional, social e 
econômico fica evidente nos depoimentos dos pacientes, que demonstraram no decorrer das 
entrevistas certa insatisfação com as modificações que se fizeram necessárias em virtude do 
processo de adoecimento. Conhecer as percepções dos pacientes portadores de insuficiência 
cardíaca crônica e todos os aspectos subjetivos que envolvem a doença, principalmente 
quando se trata de cronicidade, é fundamental para que a assistência de enfermagem seja 
realizada de forma completa e eficaz, contribuindo efetivamente para o bem-estar do cliente. 
 
Descritores: insuficiência cardíaca; percepção; enfermagem. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 The heart failure (HF) is the most frequent cause of hospitalization for cardiovascular 
disease in Brazil. The functional limitation imposed by disease brought to its bearer 
commitment to social and psychological aspects, leading to loss in quality of life. It - is a 
exploratory, descriptive, and qualitative study, with 15 heart failure´s patients in an outpatient 
HF clinic of the University Hospital Antônio Pedro setting with the following objectives: to 
analyze the perception of patients with chronic heart failure about their health status, to 
describe the feelings expressed by patients after the diagnosis of disease, identifying the 
changes in the way of life of patients due to the presence of chronic heart failure. Data were 
collected through a semi - structured interview and recorded in MP3 and subsequently 
transcribed, categorized and analyzed according to Bardin. The results showed a 
predominance of females and comorbid hypertension. Most respondents have incomplete 
primary education, are married, retired, catholics and have children. After data analysis, we 
highlight the main feelings about the disease: fear of death, sorrow and worry. About the 
current impact of the disease, there are reports of conformity associated with faith and religion 
as well as security under monitoring by health professionals. Weight gain was the main 
physical changes reported by the respondents. Increased spending, social withdrawal, 
reduction in the pace of activities, dependence, food restriction, inadequate sleep and 
impairment of sexual activity were the changes of lifestyle most commonly cited by patients. 
At the end of the study it can be seen the strong impact of chronic heart failure in different 
spheres of life of patients. The emotional commitment, social and economic development is 
evident in the speeches of the participants, who demonstrated during the interviews some 
dissatisfaction with the changes that were necessary due to the disease process. Knowing the 
perceptions of patients with chronic heart failure and all aspects that involve subjective 
disease, especially when it comes to chronicity, is fundamental to nursing care is carried out 
thoroughly and efficiently, effectively contributing to the well - being of the client. 

 
Descriptors: heart failure. perception. nursing. 
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 O desejo de ajudar ao próximo, contribuindo, principalmente, para a manutenção do 

seu bem estar físico, somado a vontade de aprofundar meus conhecimentos em ciências da 

saúde foi determinante na minha escolha para atuar na área da saúde.     

Escolhi a Enfermagem depois de pesquisar amplamente sobre a carreira, inclusive com 

parentes e amigos enfermeiros, e descobrir a proximidade, responsabilidade e importância da 

profissão para com os pacientes. 

O interesse pela Enfermagem em cardiologia me acompanha desde o início da 

faculdade e cresceu gradativamente ao longo do curso. Uma vez que a idéia de compreender e 

lidar com um sistema de tamanha complexidade e ao mesmo tempo vital sempre despertou 

minha curiosidade.  

Atrelado a esse fato, está a proximidade das patologias cardiovasculares com o meu 

cotidiano; os constantes óbitos exaustivamente divulgados decorrentes das mesmas e a 

percepção adquirida através de leituras do quão importante é a equipe multidisciplinar, 

particularmente, o enfermeiro, na assistência aos portadores de cardiopatias. 

No entanto, somente no 5⁰ período, cursando a disciplina Enfermagem na Saúde do 

Adulto e do Idoso I que o meu desejo se confirmou. Pois o aprofundamento dos estudos em 

cardiologia, a apresentação individual de um fichamento sobre insuficiência cardíaca e 

cardiotônicos e a realização voluntária de grande parte do ensino teórico-prático com 

cardiopatas contribuíram para esta confirmação. 

Após pesquisar, aprendi que no início do século XX, a medicina era dividida em 

quatro áreas: Clínica, Obstetrícia, Cirurgia e Pediatria, entretanto, em virtude de seu 

desenvolvimento e complexidade crescente, a Cardiologia separou-se definitivamente da 

Clínica na década de 20. Em 1909,ocorreu o primeiro grande estudo científico de uma doença 

cardíaca no Brasil, onde Carlos Chagas e colaboradores diagnosticaram a cardiopatia 

chagásica. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Em 1943 foi fundada a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que em 1948 criou a 

revista “Arquivos Brasileiros de Cardiologia”, influência marcante sobre a Cardiologia 

Nacional. Já nos anos 50, os médicos passaram a compreender melhor a insuficiência 

cardíaca, e o surgimento de novos medicamentos ajudou a entender a fisiopatologia dessa 

disfunção. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 
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Na década de 80, tem início no Brasil o estudo das arritmias cardíacas baseado em 

conhecimentos eletrofísicos e aplicado principalmente à doença de Chagas. Nos anos 90, a 

Sociedade Brasileira de Cardiologia atualiza metodologias e tratamentos com o auxílio de 

cardiologistas brasileiros através da publicação dos “Documentos de Consenso”. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

A modificação ocorrida nas principais causas de mortalidade, influenciada pelo 

processo de industrialização, levou a predominância das doenças e agravos não 

transmissíveis, as DANTs (diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, 

dislipidemia, acidentes de transporte, homicídio e suicídio), em relação às doenças infecto-

contagiosas e àquelas causadas por deficiência nutricional. (YUSUF et al.2001, p.2746). 

            Na última década a atenção dos profissionais de saúde foi redirecionada para as 

doenças crônicas devido ao elevado índice de morbimortalidade na população mundial 

provocado pelas mesmas. (MARTINS; CESARINO. 2005, p. 671). 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como as doenças cardiovasculares, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias agudas, são responsáveis pela maior parte dos óbitos 

nos países desenvolvidos e nos emergentes. Esses últimos concentrarão em torno do ano de 

2050 o maior quantitativo de indivíduos com essas patologias e o maior número de mortes 

causadas pelas mesmas. (LESSA. 2004, p.933). 

As doenças cardiovasculares são representadas pela doença arterial coronariana, que 

inclui angina pectoris, infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca e morte 

súbita; as doenças cerebrovasculares que se manifestam pelo acidente vascular cerebral 

hemorrágico e isquêmico e a doença arterial periférica, manifestada por claudicação 

intermitente. (MION1

A escolha pela insuficiência cardíaca deve-se ao fato de ser um dos principais 

problemas de saúde pública atualmente com elevada incidência, principalmente nos países 

desenvolvidos, com grande quantidade de indivíduos idosos. A doença tem importante 

impacto social, econômico e, sobretudo, humano, já que acarreta uma grande limitação física 

 apud SCHNEIDER et al. 2008, p.82). 

Entre as doenças cardiovasculares, a IC é a que mais freqüentemente causa internação. 

A limitação funcional trazida por essa doença impõe ao seu portador comprometimento de 

aspectos sociais e psicológicos, acarretando perda na qualidade de vida. Os afazeres diários 

são dificultados pelas repercussões físicas impostas pela doença e tratamento. (SANTOS, 

2010, p.14). 

                                                           
1 MION, D, Nobre F. Risco cardiovascular global: da teoria à prática. São Paulo (SP): Lemos-Editorial; 2000.  
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aos pacientes e implicação em aposentadorias precoces e com altos custos governamentais. 

(LOURES et al. 2009, p.89). 

É evidente o impacto e a interferência negativa da insuficiência cardíaca na vida dos 

seus portadores, por isso o enfermeiro deve estar capacitado para prestar uma assistência 

voltada também para os aspectos psicossociais e não apenas biológicos da patologia, 

auxiliando os pacientes na superação das limitações e na aquisição de mecanismos de 

enfrentamento. (SOARES, 2008, p.244). 

Segundo Smeltzer e Bare, o enfermeiro deve abordar no momento de realização do 

histórico dos pacientes com IC aspectos relacionados à eficácia da terapia e compreensão e 

realização de estratégias de autocuidado. Além de observar os sinais e sintomas relacionados 

à patologia, o enfermeiro também explora a resposta emocional do cliente frente ao 

diagnóstico de uma doença crônica como a IC. (2005, p.848). 

A intervenção do enfermeiro torna-se significativa à medida que este profissional pode 

fornecer informações centradas no indivíduo e no seu quadro de saúde e não apenas na 

doença. O enfermeiro pode ainda ajudar o paciente na compreensão do processo de 

adoecimento, incentivar o autocuidado, e sempre que viável, adequar os esquemas 

terapêuticos ao estilo de vida do cliente. (SILVEIRA et al. 2004, p.94). 

 Apesar dos esforços realizados pela comunidade científica para relacionar aspectos 

objetivos e subjetivos da insuficiência cardíaca, observa-se ainda uma lacuna significativa 

entre aquilo que é considerado importante pelos profissionais de saúde e pelos pacientes, 

principalmente quando estão envolvidos aspectos simultâneos da patologia. Isso demonstra a 

necessidade de mais pesquisas voltadas à compreensão das relações entre a doença e seus 

efeitos na qualidade de vida dos seus portadores. (MITANI2

                                                           
2 MITANI, H, et al. Health-related quality of life of Japanese patients with chronic heart failure: assessment using the 
Medical Outcome Study Short Form 36. Circ J. 2003; 67 (3): 215-20. 

 et al, apud SANTOS et al. 2009, 

p.160). 

 Diante das possíveis modificações de vida as quais os portadores de insuficiência 

cardíaca crônica devem se submeter, ciente dos impactos emocionais que podem ser impostos 

pelas mesmas e da importante atuação do enfermeiro diante deste quadro, me propus a 

pesquisar quais são as percepções dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica 

em relação ao seu processo de adoecimento. 

 Considerando os pontos citados, surgem as seguintes questões norteadoras desta 

investigação: 
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1.1 Questões norteadoras 
 
 
a) Quais sentimentos são expressos pelos pacientes portadores de insuficiência cardíaca 
crônica após o diagnóstico da doença? 
 
b) Quais são as alterações no modo de vida relatadas pelos pacientes decorrentes da presença 
da insuficiência cardíaca crônica? 
 
 
1.2  Objetivo geral 
 
 
 Analisar a percepção dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica acerca 

do seu estado de saúde. 

 
 
1.3  Objetivos específicos 
 
 
a) Descrever os sentimentos expressados pelos pacientes após o diagnóstico da insuficiência 
cardíaca crônica; 
 
b) Identificar as alterações no modo de vida dos pacientes decorrentes da presença da 
insuficiência cardíaca crônica. 
 
 
1.4  Objeto do estudo 
 
 
 A percepção dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica acerca do seu 

estado de saúde. 

 
 
1.5  Justificativa 
 
 
 O diagnóstico de uma doença grave, crônica e progressiva, como a insuficiência 

cardíaca, pode trazer para a vida do paciente e família, frustração e perturbação psicológica. 

As alterações no estilo de vida que se fazem necessárias em virtude do adoecimento 

representam uma ameaça normalmente cercada de ansiedade, aflição, medo e dúvidas, 

exigindo conhecimento e intervenções psicossociais pelos profissionais de saúde. (BOCCHI 

et al. 2009, p.19). 
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 Outro fato que justifica a pesquisa é a escassez de estudos relacionados à percepção e 

aos aspectos subjetivos da insuficiência cardíaca crônica quando se trata da produção 

científica brasileira de enfermagem acerca do tema. Através de um levantamento bibliográfico 

na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) 

através da combinação dos descritores insuficiência cardíaca, cardiopatia, percepção, 

sentimentos, paciente, aspectos psicológicos, subjetividade, adaptação e expressão, apenas 5 

artigos estavam relacionados ao assunto e apenas 1 se referia à insuficiência cardíaca. 

 Utilizando a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo 

(USP) através dos mesmos descritores anteriormente citados, apenas 2 dissertações de 

mestrado foram encontradas, cujo assunto correspondia aos interesses do presente estudo. 

 

1.6  Relevância 
 
 
 A insuficiência cardíaca tornou-se uma das principais causas de óbito entre os clientes 

admitidos nas unidades coronarianas e constitui-se em uma doença com um prognóstico 

desfavorável, já que, segundo a literatura, um percentual significativo de pacientes morre nos 

primeiros cinco anos de evolução da mesma. Somado às informações supracitadas, está o fato 

de que os pacientes portadores desta síndrome têm de conviver com um estado crônico de 

saúde, revelando a necessidade de uma assistência de enfermagem durante todo o curso da 

doença. (BOSCHCO, et al. 2007, p.464). 
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2.1 Doenças cardiovasculares no mundo 
 
 
 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) correspondem as principais causas de 

morte no mundo, provocando 63% dos óbitos em 2008. Cerca de 80% das mortes por DCNT 

ocorrem nos países de média e baixa renda e um terço desses óbitos atinge pessoas com idade 

inferior a 60 anos. (BRASIL, 2011). 

  Estima-se que nos dias atuais mais de 80% dos óbitos por doenças do aparelho 

cardiocirculatório estejam relacionados a fatores de risco conhecidos, dentre eles vem sendo 

enfatizado o controle do diabetes mellitus e da obesidade, sedentarismo, tabagismo, 

hiperlipidemia e hipertensão arterial. (MACKAY; MENSAH3 apud VAN EYKEN; 

MORAES. 2009, p.111). 

 O crescimento acelerado dos óbitos por doenças da artéria coronária nos países em 

desenvolvimento é uma das questões mais relevantes de saúde pública no momento. Esses 

países são responsáveis por 76% das mortes por doenças cardiovasculares. Segundo 

estimativas, em 2020, a doença cardiovascular ainda será a principal causa de óbitos e 

incapacidades, associada a um custo extremamente alarmante. (GUIMARÃES et al. 2006, 

p.02). 

 Nos países desenvolvidos, evidências apontam para uma relação inversa entre a 

mortalidade por DCV e a condição sócio- econômica. Apesar da importância destes agravos 

estudos que investiguem o impacto da desigualdade social na mortalidade por doenças 

cardiovasculares em países em desenvolvimento ainda são raros. (ISHITANI et al. 2006, 

p.685). 

Em decorrência do perfil de morbimortalidade no mundo provocado pelas doenças 

cardiovasculares, a OMS em 2002, ratificou como estratégia essencial para a diminuição das 

intercorrências, o acompanhamento e vigilância das DCVs e seus fatores de risco. (VAN 

EYKEN; MORAES. 2009, p.112). 
_____________________________ 
3 MACKAY; J; MENSAH; G.A. The Atlas of Heart disease and stroke. Geneva. World Heart Organization. 2004. 
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A primeira pandemia de doenças cardiovasculares foi identificada em 1997. A 

epidemia de sobrepeso e obesidade em países desenvolvidos seguiu-se logo após com o 

surgimento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Diversos países emergentes já 

registram essa epidemia com potencial risco de pandemia. (LESSA, 2004, p.932). 

 Em 2004, os custos relacionados às doenças cardiovasculares em território americano 

foram de aproximadamente 368,4 milhões de dólares. Ao associar esse gasto à realidade 

brasileira, ficamos diante de uma situação preocupante já que esse valor equivale à 

aproximadamente um produto interno bruto (PIB) anual do Brasil. O quadro revela situação 

alarmante para os países em desenvolvimento, onde a incidência das doenças cardiovasculares 

é crescente. (GUIMARÃES et al. 2006, p.02). 

Entretanto, em algumas regiões do mundo já se registram declínios dos óbitos por 

DCV. Na região ocidental da Europa a redução teve início na década de 1970 e ocorreu 

lentamente, enquanto na região oriental o declínio se deu de forma acelerada a partir de 1995. 

(FARIAS et al. 2009, p.499). 

Também no início de 1970 foi observada uma redução na mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório em países industrializados como Estados Unidos e Canadá. (OLIVEIRA 

et al. 2005, p.306). 

 
 

2.2 Doenças cardiovasculares no Brasil 
 
 

Em todo o país as doenças cardiovasculares constituem-se na primeira causa de óbito 

entre homens e mulheres, correspondendo a 31% de todos os óbitos e por 10% das 

internações, bem como pela maior proporção de morte prematura. (CESSE et al. 2009, p.491). 

  No Brasil, em 1988,as DCV provocaram 31% das mortes em indivíduos do sexo 

masculino e 39% no sexo feminino, constituindo-se na principal causa mortis acima dos 40 

anos e totalizando 33% dos óbitos de pessoas entre 40 e 49 anos de idade. (RIQUE et al. 

2002, p.244). 

Estima-se que um terço das mortes por doença cardiovasculares no Brasil aconteça 

prematuramente em adultos de 35 a 64 anos. As doenças isquêmicas do coração (DIC), as 

doenças cerebrovasculares (DCBV) e as hipertensivas são as principais causadoras de mortes 

entre os indivíduos na referida faixa etária; destaca-se o fato de grande parte desses óbitos 

serem evitáveis através de prevenção e assistência adequada. (ISHITANI et al.2006, p.685). 
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Estudos brasileiros de base populacional e em populações específicas incluindo 15 

capitais e o Distrito Federal revelaram elevada prevalência de tabagismo (12,9% a 25,2%), 

inatividade física (28,2%), hipertensão arterial (7,4% a 59%), sobrepeso (23% a 33,5%) e 

obesidade (8,1% a 12,9%) nas distintas regiões do país e em indivíduos de diferentes idades. 

(VAN EYKEN; MORAES. 2009, p.112). 

Em 1996, as doenças do aparelho circulatório (DACs) foram responsáveis por 30,8% 

das mortes no Sudeste, as causas externas contribuíram com 13,5% e as neoplasias com 

12,4%. Em 1998 as DACs provocaram 26,8 % do total de óbitos, sendo 60% destes 

ocasionados pelas DIC e DCBV. No Rio Grande do Sul, bem como em Porto Alegre, nas 

últimas três décadas as doenças do aparelho circulatório foram as principais causas de óbitos, 

contabilizando de 30% a 35% da mortalidade. (OLIVEIRA et al. 2005, p.306). 

Entre 1980 e 1998, foram analisadas em trezes estados brasileiros as tendências de 

mortalidade cardiovascular que revelaram elevação em estados do Nordeste, Centro – Oeste, e 

diminuição no Sul e Sudeste. Já em estudo multicêntrico desenvolvido entre 1980 e 1999 

observou-se variabilidade entre Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo este 

último o portador dos mais elevados índices de doenças cerebrovasculares apesar de uma 

maior tendência ao declínio. (FARIAS et al. 2009, p.499). 

Segundo dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) as doenças do 

aparelho circulatório totalizaram 260.603 mortes no Brasil no ano de 2000. São Paulo e Rio 

de Janeiro ocuparam as primeiras posições com 72.692 e 32.196 óbitos, respectivamente. 

(BRASIL, 2010). 

Ainda de acordo com a mesma fonte, nesse mesmo ano ocorreram 78.456 óbitos por 

DICs no Brasil. São Paulo (SP) foi responsável por 25.193 mortes, seguido pelo Rio de 

Janeiro (RJ) com 10.144 óbitos e o Rio Grande do Sul (RS) com 8.724 mortes. As DCBV 

provocaram no mesmo ano 84.713 óbitos; sendo SP o primeiro da lista com 21.039 mortes; 

RJ com 10.984 óbitos e Minas Gerais com 9.021 mortes. 

Em 2006 observou-se aumento na taxa de mortalidade provocada pelas doenças 

cardíacas no Brasil. As DICs foram responsáveis por 90.644 óbitos; as DCBV contabilizaram 

96.569 mortes; enquanto as doenças do aparelho circulatório somaram 302.817 óbitos. 

(BRASIL, 2010) 

Apesar de tendências declinantes de mortalidade por DIC e DCBV já terem sido 

descritas no Brasil, estudos mostram que essa redução não é acompanhada da diminuição na 

ocorrência das mesmas. (CESSE et al. 2009, p.491). 
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Sabe-se que atualmente é crescente o número de pessoas portadoras de insuficiência 

cardíaca e apesar da escassez de estudos referentes à incidência desta doença no Brasil, 

pesquisas realizadas em outros países estimam que aproximadamente 6,4 milhões de 

brasileiros sofram de IC. (MARGOTO et al,2009, p.44). 

 
 

2.3 Insuficiência Cardíaca 
 
 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome e ocorre quando o coração não é capaz 

de bombear sangue de forma eficiente para suprir as demandas metabólicas, conferindo ao 

portador diminuição da expectativa e qualidade de vida, bem como redução da tolerância ao 

esforço. (LIPPINCOTT et al. 2009, p.257) 

   Santos et al define a Insuficiência Cardíaca como:  

 
 

Síndrome clínica resultante de um distúrbio cardíaco funcional ou estrutural que 
prejudica a capacidade do ventrículo de encher-se com ou ejetar sangue suficiente de 
acordo com a demanda do corpo, ou permite fazê-lo apenas com pressões de 
enchimento aumentadas. (2009, p.160). 
 
 

 A IC é uma patologia grave, irreversível e normalmente progressiva, que pode 

acometer indivíduos cardiopatas, principalmente aqueles que sofrem de doença coronariana, 

hipertensão arterial sistêmica, valvulopatias ou miocardiopatias. Suas principais 

manifestações incluem dispnéia, fadiga e edema, trazendo grande desconforto aos seus 

portadores. (LOURES et al. 2009, p.89). 

 A New York Heart Association propõe 4 classes de categorização para a insuficiência 

cardíaca. Essas classes são baseadas na intensidade dos sintomas e visam estratificar o grau de 

limitação imposto pela patologia para a realização das atividades cotidianas do paciente. 

(BOCCHI, et al. 2009, p.06). 

 Segue abaixo as 4 classes propostas: 

 

Classe I - ausência de sintomas (dispnéia) durante as atividades cotidianas.  
 
Classe II - sintomas desencadeados por atividades cotidianas; 
 
Classe III - sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou 
pequenos esforços; 
 
Classe IV - sintomas em repouso. 
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  A IC é a principal causa de hospitalização em indivíduos com mais de 65 anos de 

idade e o segundo motivo mais comum para a procura aos médicos. Nos Estados Unidos as 

principais estratégias utilizadas para se evitar a progressão da doença são: prevenção e 

intervenção precoce. (SMELTZER; BARE. 2005, p.839). 

O aumento da expectativa de vida da população geral e dos cardiopatas possibilitado 

pelos avanços científicos e tecnológicos somados a melhores condições socioeconômicas não 

reduziram a incidência da insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo. A doença provoca 

além de altos custos hospitalares e atendimentos emergenciais; aposentadorias precoces, e 

uma perda significativa da qualidade de vida do seu portador. (BARRETTO et al. 2002, p.03). 

 Em um quadro de IC, hora o paciente se apresenta estável, hora descompensado, 

característica que leva a um forte impacto sócio-econômico.   De todo gasto relacionado ao 

manuseio da insuficiência cardíaca, 70% está associado às internações hospitalares. 

(TAVARES et al . 2004, p.121). 

As altas taxas de morbimortalidade relacionadas à doença e que resultam em 

internações e readmissões hospitalares igualmente altas promovem deterioração da qualidade 

de vida do portador, mesmo àqueles submetidos à terapia farmacológica. (BENTO; 

BROFMAN. 2009, p.491). 

Segundo dados do SUS, aproximadamente 398 mil internações por IC com 26 mil 

mortes ocorreram no Brasil no ano de 2000. Aproximadamente um terço dos indivíduos que 

internam por doença cardiovascular, é portador de IC. (BARRETTO et al. 2002, p.03). 

A IC acomete cerca de 2,3% da população geral; na Europa a prevalência na 

população é estimada em 0,4% a 2% e nos EUA a síndrome provoca 300.000 mortes todo ano 

e afeta cerca de 5 milhões de pessoas. (SANTOS et al. 2009, p.160).   

Estimativas sugerem que em 2025 o Brasil possuirá a sexta maior população do 

mundo, com cerca de 30.000.000 de pessoas ou 15% da população mundial e que a 

insuficiência cardíaca será a principal causa de morte por doenças cardiovasculares no mundo. 

(TAVARES et al. 2004, p.121). 

Estudos realizados com o objetivo de avaliar a melhor forma de manejo terapêutico da 

IC têm como foco a educação em saúde, buscando aumentar a compreensão dos pacientes 

sobre o processo saúde – doença, melhorar a adesão ao tratamento e as orientações sobre 

higiene e dieta, e com isso reduzir as internações e readmissões hospitalares. (BENTO; 

BROFMAN. 2009, p.491).  
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2.4 Insuficiência Cardíaca e Enfermagem 
 
 

A atuação da equipe multidisciplinar tem ocasionado grandes mudanças no tratamento 

da IC e pode alterar de maneira positiva o curso natural da mesma. O trabalho do enfermeiro 

vem sendo destacado nesta equipe, pois tem reduzido os episódios de descompensação, 

reinternações e o custo do tratamento através do planejamento cuidadoso de suas 

intervenções. (RICH et al. 1995, p.1194). 

Em 1986 foi aprovada a nova lei do exercício profissional no Brasil, que legitimou a 

Consulta de Enfermagem (CE) como atividade privativa do enfermeiro, possibilitando a sua 

atuação dentro e fora dos hospitais, objetivando a educação em saúde. (FORNAZIER; 

SIQUEIRA. 2006, p.281) 

Através da consulta de enfermagem o cliente é estimulado a engajar-se no autocuidado 

pela implementação de ações educativas que visem à adoção de hábitos de vida mais 

saudáveis. (SANTOS; OLIVEIRA. 2004, p.654). 

Os enfermeiros devem dominar as habilidades de comunicação, observação e técnicas 

propedêuticas para a realização da CE, além de ter objetivos definidos e metodologias 

próprias, para que sua atuação seja clara no serviço de saúde. (SANTOS et al.2008, p.126). 
 SILVA4 apud SILVA diz que: 

 
 
É a percepção que nos capacita a entender nosso próprio mundo e o mundo do 
paciente, sendo essencial para a Enfermagem compreender o que o paciente percebe 
como acontecendo...", e para chegar a isso devemos ouvir o outro envolvido na 
relação, ou seja, o cliente e encarar a consulta de enfermagem não como um simples 
procedimento técnico, mas como um rico contexto de relacionamento 
interpessoal.(1998, p.27)  

 
De acordo com a observação de Ferreira e Gallani (2005,p71), os estudos mundiais de 

enfermeiros sobre IC é significativa, entretanto, quando se compara a produção brasileira com 

a dos demais países, percebe-se que nossos estudos ainda são limitados, o que demonstra 

baixa evidência ou restrita atuação da enfermagem junto a esses pacientes.  

Os mesmos autores afirmam que nas últimas décadas o trabalho do enfermeiro tem se 

destacado, já que o tratamento não farmacológico da IC vem se tornando cada vez mais 

 

______________ 
4 SILVA, M.P.S. da. A Enfermagem frente a necessidade de percepção do paciente. Revista Paulista de Enfermagem. Vol.9. 

N°3. 1990. 
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importante, o que explica o surgimento de clínicas e programas de IC, administrados, em sua 

maioria, por enfermeiros, responsáveis pelas intervenções não farmacológicas. (2005, p.71). 

Um estudo realizado com pacientes portadores de IC residentes de Curitiba e região 

metropolitana mostra o impacto positivo da consulta de enfermagem na freqüência de 

internações dos mesmos. A pesquisa foi composta de 40 pacientes, divididos em Grupo 

Intervenção (GI), que foram acompanhados pela enfermagem e Grupo Controle (GC), 

acompanhados pelo atendimento médico convencional. (BENTO; BROFMAN. 2009, p.491). 

Os resultados mostraram redução expressiva das internações do GI através das ações 

educativas de enfermagem, quando comparadas ao do GC, representadas respectivamente por 

cinco (18,5%) e vinte e dois (81,5%). (BENTO; BROFMAN. 2009, p.494). 

Outro estudo realizado em um ambulatório na Unidade de Transplante e IC de uma 

instituição pública localizada em Fortaleza também mostram os benefícios trazidos pelo papel 

de educador do enfermeiro. Foram identificados 14 diagnósticos de enfermagem nos 18 

clientes transplantados que participaram do estudo. Ao longo dos três meses em que foram 

acompanhados, totalizando 3 consultas de enfermagem para cada pacientes, houve redução 

significativa do número de diagnósticos e de intervenções necessárias. (SANTOS; 

OLIVEIRA.2004, p.657). 

Outra experiência relatada foi a implantação em 2006 da consulta de enfermagem ao 

paciente com IC no ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro em parceria com o 

Programa de Pós – graduação em Ciências Cardiovasculares da faculdade de Medicina e com 

o Núcleo de Fundamentos de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, ambos pertencentes à Universidade Federal Fluminense. (CAVALCANTI et al. 2009, 

p.196). 

A implantação da consulta de enfermagem teve como principal objetivo assistir aos 

pacientes com cuidados de enfermagem específicos, realizando orientações sobre tratamento 

com o intuito de estimular o autocuidado, elevar a qualidade de vida do paciente, aumentar a 

adesão ao tratamento bem como reduzir as hospitalizações. (CAVALCANTI et al. 2009, 

p.196). 

Cavalcanti (2009, p.195) ressalta que as consultas são apoiadas em um formulário 

preparado com base nas classificações: NANDA, para elaboração dos diagnósticos de 

enfermagem; NIC, para prescrição e implementação dos cuidados de enfermagem; NOC, para 

avaliar a qualidade dos cuidados de enfermagem.  

Existem, na Espanha, programas desenvolvidos pela enfermagem, desde 2001, 

baseados em modelos europeus e norte-americanos, cujo foco é no tratamento não 
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farmacológico da IC, sendo atividade comum entre eles a promoção da educação e do 

autocuidado. O paciente é orientado sobre a IC, medicações, a importância de adoção de uma 

dieta hipossódica; pesagem diária, sinais e sintomas de descompensação e adesão esses 

fatores. Os programas acreditam que a melhor compreensão da doença e tratamento ajuda o 

cliente a aderir ao tratamento e ao autocuidado. (FERREIRA; GALLANI.2005, p.72). 

Profissionais que compõem a equipe multidisciplinar de uma clínica de IC, inclusive o 

enfermeiro, possuem um papel importante no seguimento clínico desses pacientes, no sentido 

de ensinar, reforçar e melhorar a qualidade de vida dos portadores desta doença crônica. 

(RABELO et al.2007, p.06). 

 
 

2.5 Percepção do estado de saúde 
 
 
 O processo de adoecimento provoca uma série de alterações fisiológicas que exige que 

o indivíduo aprenda a conviver com o estado crônico de saúde. Dentre os fatores estressantes 

que a condição crônica traz, pode-se citar o tempo prolongado de tratamento, mudanças no 

estilo de vida e no meio social desse indivíduo, o que acaba por alterar também o modo de 

vida das pessoas que vivem ao redor dele. (RIBEIRO; MANTOVANI5 apud BOSCHCO et al. 

2007, p.464). 

 A doença de caráter crônico interfere no autocuidado, em especial na independência e 

autonomia de realização do mesmo, o que pode acarretar os mais diversos sentimentos no 

indivíduo, como ansiedade e medo da incapacidade, com possibilidade de se tornar 

dependente de outras pessoas para satisfazer suas necessidades. (MARTINS, et al. 1996, 

p.14). 

 Segundo os mesmos autores, a assistência de enfermagem deve ser baseada na 

concepção holística do indivíduo, lembrando que este não é um ser isolado, faz parte de um 

contexto de vida que não é abandonado em virtude do adoecimento.  O cuidado deve ser 

prestado considerando a percepção que o cliente e família têm da doença e o que a 

experiência significa para eles. (1996, p.07). 

 

 

 

_________________ 
5 RIBEIRO, D.S; MANTOVANI, M.F. Caminhando para a cronicidade: As representações do adoecimento em adultos com 

dor torácica aguda. Cogitare Enfermagem. Vol.06. N°1. 2001. 
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 Segundo Potter e Perry (2005, p.454), percepção é a visão que cada um possui da 

realidade. As pessoas sentem, interpretam e compreendem os fatos de forma diferente e, 

variáveis como doença, dor e ansiedade podem afetar e dificultar a relação interpessoal.  

  A percepção do estado de saúde e o impacto da insuficiência cardíaca na vida dos 

seus portadores são indicadores de qualidade de vida (QV) ou qualidade de vida relacionada à 

saúde (QVRS), dependendo de cada autor, sendo esta última utilizada para diferenciar 

aspectos importantes para os profissionais de saúde daqueles com significado mais amplo, 

englobando aspectos de bem estar auto percebido que estão relacionados ou foram afetados 

pela presença da doença e/ou tratamento (PELEGRINO. 2008, p.14). 

 A qualidade de vida é um conceito amplo e marcado pela subjetividade, e está 

associada ao diversos fatores fundamentais que compõem o contexto no qual o sujeito está 

inserido e a sua condição humana, quer seja físico, psicológico, social, cultural ou espiritual. 

MARTINS, et al. 1996,p.07). 

 Ainda enfatizando a íntima relação entre percepção do estado de saúde e qualidade de 

vida, a Organização Mundial da Saúde define este última de uma maneira geral, sem distinção 

da forma genérica e daquela relacionada à saúde, da seguinte forma:  
 
 

Percepção que o indivíduo tem da sua vida, considerando seu contexto cultural, seus 
valores e seus sentimentos, expectativas e necessidades. Esse conceito engloba 
dimensões amplas, como o bem-estar físico, mental e social, e a relação desses 
aspectos com o ambiente em que vive. (SOARES  et al. 2008, p.244). 
 

  
 As diferentes percepções que os pacientes possuem do seu estado de saúde crônico, de 

si mesmo e da evolução da doença resultam também em distintos modos de enfrentamento da 

patologia apresentados pelos mesmos. Indivíduos portadores de doenças crônicas, como a 

insuficiência cardíaca, encaram de forma singular o processo de adoecimento, sendo que para 

alguns pode representar um desafio, para outros, uma situação desesperadora. (RIBEIRO; 

MANTOVANI5 apud BOSCHCO et al,2008, p.464). 

 O paciente cardíaco, ao tornar-se ciente sobre seu diagnóstico e progressão da doença, 

experimenta uma grande variedade de pensamentos, sensações e atitudes diante desta notícia 

inesperada. Em princípio há uma atitude de negação, pois o indivíduo normalmente encontra-

se envolvido com sua rotina, como o trabalho, a família, os filhos. Há implícita a idéia de que 

o sujeito “não pode ficar doente”, pois possui muitos compromissos a cumprir e acaba por 

negligenciar a própria saúde, o cuidado com seu corpo, seus hábitos de vida e sua vida 



25 

 

emocional, atingindo um momento de exacerbação dos sintomas de uma doença 

cardiovascular latente. (BOSCHCO et al. 2007, p. 466.). 

 Quando acometido por uma enfermidade, o ser humano torna-se vulnerável e está 

permanentemente ameaçado de invalidez e até mesmo de morte. Isto traz para a vida do 

paciente sentimentos de insegurança, solidão, medo e desamparo, levando-o à procurar nos 

profissionais de saúde não apenas a sua cura, mas também segurança, afeto e 

solidariedade.(GALTER et al.2010, p.255). 

  Cada indivíduo possui uma autopercepção diferente sobre o processo de adoecimento, 

e em geral essa visão está associada à instalação repentina da doença decorrente das 

complicações cardiovasculares. Tal evento faz emergir os mais diferentes sentimentos, como: 

preocupação, ansiedade e medo da morte. Sabe – se também que os portadores de IC, mesmo 

convivendo com os sintomas há algum tempo, demoram a procurar assistência, negando a 

doença e a possibilidade de conviver com o diagnóstico pelo resto da vida. (BOSCHCO et al. 

2007, p.468). 
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3.1 Tipo de Estudo 

 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa desenvolvida junto aos 

pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica acompanhados no ambulatório do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói/RJ. Trivinõs (1987,p.109), afirma que  

 
 
O estudo exploratório possibilita ao pesquisador adquirir conhecimentos e 
comprovações teóricas, a partir de investigações de determinadas hipóteses 
avaliadas dentro de uma realidade específica, podendo proporcionar o levantamento 
de possíveis problemas ou posteriormente desenvolver de uma pesquisa descritiva 
ou ainda experimental.   
 
 

 Para Figueiredo e Souza as pesquisas descritivas são investigações empíricas que têm 

como foco principal analisar as características de fatos ou fenômenos. Objetivam conhecer 

com que freqüência os fenômenos acontecem, além de sua relação com outros, sua natureza e 

características (2005, p.79). 

Entende-se por pesquisa qualitativa “aquela que trabalha com informações não 

quantificáveis, e que, apesar de lidar com dados pouco estruturados e narrativos, exigem um 

envolvimento profundo do pesquisador.” (HANDEM, et al.2004, p.107). 

 
 

3.2 Cenário 

 
 

Este estudo foi realizado na Clínica de Insuficiência Cardíaca, no ambulatório do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) – Niterói/RJ. 
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3.3 População e amostra 

 
 

Participaram deste estudo 15 pacientes, do grupo de 167 pacientes cadastrados e em 

atendimento na Clínica de IC do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), no período 

de 21 de Março a 16 de Maio de 2011. 

 
A amostra foi não-probabilística, do tipo intencional, onde: “é escolhido 
intencionalmente um grupo de elementos, conforme determinado critério, que irão 
compor a amostra. O pesquisador procura intencionalmente um grupo de elementos 
dos quais deseja saber a opinião (ação, intenção, etc.)”. (MARTINS, 2002, p.157). 
 
 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

1) Critérios de inclusão:  
- Paciente com diagnóstico médico de insuficiência cardíaca crônica; 
- Paciente cadastrado e em acompanhamento na Clínica de IC do HUAP; 
- Ambos os sexos 
- Aceite de participação voluntária no estudo, através da assinatura do Termo de  
Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

2) Critérios de exclusão:  
-   Paciente instável hemodinamicamente; 
-   Pacientes com comprometimento mental. 
 
 
 

 Todas as entrevistas ocorreram sem intercorrências às segundas – feiras das 14h as 

18h na clínica de Insuficiência Cardíaca do ambulatório de Cardiologia do HUAP. As 

entrevistas foram realizadas durante os intervalos entre as consultas da equipe 

multidisciplinar. 

 Cada paciente foi identificado por pseudônimos referentes à pedras preciosas ao final 

dos depoimentos, por escolha das pesquisadoras.  

 

 

3.4 Instrumento para coleta dos dados 

  

 O instrumento desenvolvido pelas pesquisadoras para a entrevista semi-estruturada foi 

apoiado em questões teóricas descritas ao longo do estudo. A entrevista foi realizada com 15 

(quinze) pacientes, sendo gravada em MP3, com duração de aproximadamente de 30 minutos, 

sendo logo após transcritas na íntegra. (APÊNDICE I) 
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3.5 Aspectos éticos da pesquisa 

 
 

Antes do início da coleta de dados, este projeto de pesquisa foi submetido à apreciação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / UFF, sendo aprovado sob o 

protocolo nº 026ª/2011, CAAE 0005.0.258.000-33. (ANEXO I). Com o intuito de atender a 

Resolução n.º 196 / 96 do Conselho Nacional de Saúde, o estudo foi apresentado aos sujeitos 

da pesquisa, através da leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE II). 

A pesquisa foi isenta de riscos, não houve incentivo financeiro à participação e se 

espera como benefícios a melhoria da assistência de enfermagem aos pacientes portadores de 

insuficiência cardíaca, com profissionais voltados a atender não só as necessidades físicas da 

doença, mas também as emocionais e psicológicas, fornecendo todo tipo de orientação e 

educação em saúde, melhorando desta forma, a qualidade de vida dos pacientes. 

A adesão à pesquisa foi voluntária, sendo esclarecidos (as) quanto aos dispositivos 

adotados para sua proteção enquanto participantes, a saber: anonimato de suas identidades e 

sigilo sobre quem forneceu as informações coletadas, possibilidade de acesso a informações e 

desligamento da pesquisa em qualquer momento de seu desenvolvimento sem prejuízos. Foi 

solicitada também a autorização dos participantes para que a entrevista seja gravada através 

de um MP3. 

Os voluntários que eventualmente tiveram dúvidas acerca da pesquisa, riscos e 

benefícios puderam saná-las com a própria entrevistadora. 

 
 

3.6 Tratamento dos dados coletados; análise e interpretação dos resultados 

 
           Para o tratamento, classificação e categorização dos dados foi adotada a análise de 

conteúdo. Os dados coletados foram descritos e submetidos à categorização e análise. Bardin 

define categorização como:  

 
 

Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 
diferenciação, e seguidamente, por reagrupamento segundo gênero (analogia) com 
critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classe, as quais 
reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) sob um título genérico. (In 
MINAYO. 2007, p.88) 
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A análise de conteúdo caracteriza-se por ser um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, voltado para obtenção de indicadores quantitativos e/ou qualitativos de 

descrição do conteúdo de mensagens, mediante a utilização de procedimentos sistemáticos e 

objetivos, metodicamente explícitos e replicáveis. Esse tipo de análise permite a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas mensagens (BARDIN, 

1979 e BAUER, 2002). 
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 A amostra foi constituída por 15 pacientes em acompanhamento ambulatorial na 

Clínica de Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário Antônio Pedro, onde a faixa etária 

variou de 46 a 88 anos para o sexo feminino, e de 53 a 71 anos para o sexo masculino.  

 A média do tempo de diagnóstico de insuficiência cardíaca crônica entre os sujeitos 

foi de 8,7 anos, variando entre 6 meses e 30 anos. Com relação ao estado civil, 8 pacientes 

(53,4%) são casados; 3 (20%) são viúvos; 2 (13,3%) são solteiros e 2 (13,3%) são separados. 

Não foi encontrado nenhum estudo que estabeleça a relação entre os estado civil dos pacientes 

e o impacto da insuficiência cardíaca. 

 Acreditamos, entretanto, que comumente a presença de um parceiro possa significar 

uma fonte de apoio emocional aos pacientes; um auxílio na realização das atividades diárias e 

contribua significativamente para a auto-estima e bem estar do paciente.  

 Quando se trata da religiosidade, 7 (46,7%) pacientes são católicos; 6 (40%) são 

evangélicos e 2 (13,3%) relataram acreditar em Deus, sem seguir uma religião específica. Os 

dados mostram que todos os entrevistados possuem a crença em um ser superior, fato 

relevante à medida que a fé pode contribuir no enfrentamento da doença  

 A grande maioria dos entrevistados relatou possuir filhos, 13 (86,7%) pacientes em 

contraste com a pequena parte que relatou não tê-los, 2 (13,3%) pacientes. O resultado nos 

remete a realidade de que a maioria dos entrevistados possa ser o responsável pelo sustento 

dos seus filhos, acarretando preocupação com relação a continuidade de sua rotina ou ainda 

em virtude da possibilidade de abandono em decorrência do risco de morte iminente. 

 Quando se trata da ocupação, 9 (60%) pacientes são aposentados; 5 (33,3%) são ativos 

e 1 (6,7%) está desempregado. Os dados são compatíveis com a literatura à medida que a IC 

crônica, a partir das limitações funcionais que impõe, provoca aposentadorias precoces. 
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     Tabela 1 

     Características da amostra. Niterói, 2011. N = 15. 

 

Características              Sexo 
Feminino 11 (73, 3,%)     Masculino 4 (26,7%) 

Escolaridade                                 

Ensino fundamental incompleto 9 (60%)                             3 (20%) 

Ensino Fundamental Completo 0                                       1 (6,7%) 

Ensino Médio Completo             1 (6,7%)                           0 

Analfabetismo                                                 1 (6,7%)                           0 

Comorbidades  

Hipertensão Arterial Sistêmica             9 (60%)                           3 (20%) 

Dislipidemia             5 (33,3%)                        3 (20%) 

Diabetes Mellitus             3 (20%)                           2 (13,3%) 

Infarto Agudo do Miocárdio             1 (6,7%)                          1 (6,7%) 

        DAC                                                      3 (20%)                           1 (6,7%) 
         ____________________________________ 

           Fonte: Instrumento de coleta de dados 

  

 Segundo o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

a população do Brasil em 2010 era de 190.755. 799 habitantes, crescendo 20 vezes desde o 

primeiro recenseamento realizado em 1872, no país. Segundo o levantamento, existe no Brasil  

uma relação de 96 homens para cada 100 mulheres, reflexo do excedente de 3.941.819 da 

população feminina em relação à população masculina.(2011). 

 O predomínio do sexo feminino, bem como o aumento da expectativa de vida dessa 

parte da população, contribui para o aparecimento das doenças cardiovasculares, entre elas a 

IC.  

 A predominância da IC no sexo feminino com o avançar da idade foi evidenciada por 

inúmeros estudos e parece estar associada à perda do efeito protetor cardiovascular após a 

menopausa. (NOGUEIRA et al, 2010.p. 395). 

 Entretanto, um estudo cujo objetivo foi avaliar as taxas de mortalidade por IC, por 

sexo e faixa etária, no conjunto dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do 

Sul, de 1999 a 2005 mostraram que a taxa de mortalidade por IC nos homens foi 
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predominante em todas as faixas etárias até 80 anos, sendo que a diferença diminuiu com o 

avançar da idade. (GAUI et al, 2010, p.58). 

 Com relação ao nível de escolaridade, os dados encontrados são semelhantes àqueles 

levantados por um estudo realizado em 2006, cujos objetivos foram: Identificar o nível de 

qualidade de vida de portadores de insuficiência cardíaca; o grau de insuficiência cardíaca dos 

pacientes; a opinião dos portadores de insuficiência cardíaca quanto ao seu estado de saúde 

atual quando comparada há um ano. (SOARES et al. 2008, p. 244). 

 Segundo esse estudo, dos 30 pacientes que fizeram parte da amostra, 17 (56,7%) 

possuíam o ensino fundamental incompleto. (SOARES et al. 2008, p. 245). O baixo nível de 

escolaridade pode trazer dificuldades na compreensão e assimilação das orientações dadas 

pelos profissionais de saúde, bem como na realização das atividades de autocuidado. 

 Outro dado que desperta a atenção é a notável presença da Hipertensão Arterial 

Sistêmica entre os pacientes do estudo. Sabe – se que no Brasil, a principal etiologia da 

Insuficiência Cardíaca é a cardiopatia isquêmica crônica associada à hipertensão arterial. 

(BOCCHI et al. 2009, p.05). 

 Um estudo, realizado em 2008, que possuía como um dos seus objetivos identificar a 

etiologia e os fatores de riscos mais frequentes associados à IC nos pacientes atendidos em um 

ambulatório de referência no Estado de Goiás; mostra resultados semelhantes aos encontrados 

por essa pesquisa. (NOGUEIRA et al. 2010.p.393) 

 De acordo com esse estudo os fatores de risco mais freqüentes associados ao 

aparecimento da IC foram: a hipertensão arterial sistêmica (48,6%), a anemia (22,9%), a 

doença arterial coronariana (19,4%), as dislipidemias (17,3%) e o diabete mellitus (16,6%). 

(2010, p.394). 

 Após a leitura das transcrições das entrevistas surgiram 5 categorias e 3 subcategorias. 

São elas: 1 – Iniciando uma nova vida com o diagnóstico de insuficiência cardíaca crônica; 2- 

Convivendo com a insuficiência cardíaca crônica e sua repercussão atual; 3- As mudanças 

causadas pela insuficiência cardíaca crônica na vida do seu portador (subcategorias: 

modificações econômicas, modificações sociais, modificações emocionais); 4- As 

modificações físicas trazidas pela insuficiência cardíaca crônica; 5 – As limitações impostas 

pela insuficiência cardíaca crônica. 
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 A análise foi realizada com base nas categorias que emergiram no momento de 

transcrição das entrevistas: 1- Iniciando uma nova vida com diagnóstico de insuficiência 

cardíaca crônica; 2- Convivendo com a insuficiência cardíaca crônica e sua repercussão atual; 

3- As mudanças causadas pela insuficiência cardíaca crônica na vida do seu portador 

(subcategorias: modificações econômicas, modificações sociais, modificações emocionais); 4- 

As modificações físicas trazidas pela insuficiência cardíaca crônica; 5- As limitações impostas 

pela insuficiência cardíaca crônica. 

 As categorias foram analisadas a seguir e exemplificadas com trechos retirados dos 

depoimentos dos sujeitos da pesquisa. A análise será subsidiada por autores já citados na 

revisão de literatura ou que contribuam com a temática do estudo, além da percepção das  

pesquisadoras. 

 
 
5.1 Categoria 1: Iniciando uma nova vida com diagnóstico de insuficiência cardíaca 

crônica 

 
 Nesta categoria buscou-se evidenciar os sentimentos e sensações vivenciados pelos 

pacientes ao perceber-se como um doente cardíaco. O questionamento feito aos clientes para a 

obtenção das respostas foi: O Sr (a) se recorda do que sentiu logo que soube que tinha 

insuficiência cardíaca? Pode descrever? 

 A convivência com uma doença crônica se constitui em um desafio, muitas vezes 

associado ao surgimento de sentimentos negativos, cuja superação só se torna viável a partir 

de um remodelamento e adaptação à nova realidade, exigindo, além de conhecimento sobre a 

patologia, vontade de cooperação do cliente. (RIBEIRO; MANTOVANI6 apud 

MANTOVANI et al. 2008, p.337). 

 

_________________ 
6 RIBEIRO,D.S; MANTOVANI,M.F. Caminhando para a cronicidade. Traduzido do original: Walking to chronicity: representations of 

ilnesse in a adults with angina pectoris. Cogitare Enfermagem. Vol.06. N°1. 2001. 
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 Os sentimentos mais citados pelos entrevistados foram: tristeza; medo da morte, 

preocupação com o estado de saúde. 

 
“Eu fiquei preocupado. Fiquei com aquela preocupação mais 

puxando pro lado da tristeza. Fiquei com medo de morrer.” (Jaspe) 

 
“Ah, foi um desânimo muito grande, né” (Topázio) 

 
“Fiquei com medo de morrer” (Opala). 

 
  

“Até hoje eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de morrer 

dentro de casa sozinha, eu tenho... tenho pavor da noite, entendeu?” 

(Safira) 

 
 
 Embora avanços científicos e tecnológicos tenham possibilitado o prolongamento da 

vida, a morte continua causando um medo universal. A hospitalização e todos os estressores 

atrelados à ela (monitores, equipamentos, procedimentos) tem ganhado prioridade dos 

profissionais de saúde, que estão cada vez mais distantes dos pacientes, tornando a morte um 

fato solitário, triste e assustador para a grande maioria dos indivíduos. (KLUBER – ROSS7 

apud BOSCHCO et al.2007, p.467) 

 Conhecer o significado da morte para a pessoa que a vivencia, auxilia na compreensão 

do comportamento (agitação, silêncio) apresentado pelo paciente. Mesmo tendo que se 

preocupar com os aspectos técnicos envolvidos na assistência, é  importante que o enfermeiro 

considere os sentimentos do cliente e atenda também as suas necessidades psico - espirituais, 

aliviando seus medos. (ARAÚJO; MARQUES. 2007 p.679). 

 Quando se fala de tristeza, sentimento citado por grande parte dos pacientes, é difícil 

não associá-la ao sofrimento, que são estados emocionais inerentes a qualquer sujeito, 

privados de certa satisfação pessoal e emocional. São formas de resposta do organismo ao se 

deparar com estado de profunda fragilidade, como por exemplo, ao receber o diagnóstico de 

uma doença cardíaca crônica. (KERKOSKI et al.2007, p.228). 

 Alguns pacientes relataram ainda preocupação e tristeza em relação aos filhos: 

 

_________________ 
7 KLUBER  - ROSS, E. Sobre a morte e morrer. Tradução de: Paulo Menezes.2° edição. São Paulo: M. Fontes. 1985. 
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“Eu só fiquei triste quando o doutor X da Amaral Peixoto falou que 

eu não tinha nem 1 ano de vida, no máximo 6 meses. Aí sim, eu fui pra 

casa muito triste por causa dos meus filhos”(Água Marinha). 

 

“[...] fiquei muito preocupada porque meus filhos dependem de mim 

né. Aí eu fiquei com esse medo porque de repente acontece alguma 

coisa, como é que meus filhos iam ficar, né? Fiquei muito preocupada 

mesmo, ainda sofro até hoje preocupada”(Pérola). 

 
 
 Grande parte dos portadores de doenças crônicas e limitantes como a insuficiência 

cardíaca fazem parte de uma família, e não raramente são responsáveis financeiramente por 

ela, incluindo os filhos. O convívio iminente com o risco de morte provoca no indivíduo, 

quase que imediatamente, preocupação, ansiedade e aflição relacionados à idéia de desamparo 

dos seus familiares. 

 Dois outros depoimentos nos chamaram a atenção pela intensidade e riqueza de 

significados percebidos durante a entrevista. No primeiro depoimento a resposta dada pela 

paciente “só vontade de chorar” (Ametista), seguida de choro e afirmação da mesma de ter 

chorado também no momento do diagnóstico, mostra o impacto e instabilidade emocional 

trazida pela patologia 

 Souza (2004, p.49) diz que o medo provoca alterações visíveis no corpo, como por 

exemplo: palidez, sudorese, taquicardia, choro e outros desequilíbrios. Embora a paciente não 

tenha verbalizado tal sentimento, sua expressão corporal demonstra a presença de sensações 

desconfortáveis, como o próprio medo, provocadas pela presença da insuficiência cardíaca. 

 Pode-se considerar também no caso desta paciente, o tempo de diagnóstico da doença, 

apenas 6 meses, o menor quando comparado aos demais entrevistados. O curto período ainda 

existente entre o diagnóstico médico e o momento da entrevista pode ter contribuído para a 

exacerbação das emoções da cliente, visto que ainda há um período de adaptação e 

assimilação da nova realidade. 

 No segundo depoimento, chama à atenção a ausência de uma comunicação terapêutica 

entra o profissional de saúde e a paciente Safira: 

 
 

“Não, eu era doadora daqui do Antonio Pedro. Nessa altura eu passei 

muita Chagas pra alguém né. Porque...eu tava doando, ai um belo dia 



39 

 

falaram: ah, seu sangue deu um problema. Tem que esperar o médico, 

porque o médico tá de licença, pra ele dizer pra você o que que deu. 

Eu fiquei nervosa. Eu falei: o primeiro carro que vim ali, eu vou me 

atirar na frente dele porque eu to com AIDS. [...] Quando o médico 

voltou de licença, ele pegou, ouviu e disse assim: Não, você tem 

Chagas. Uma coisa simples que ela podia me falar também, né. Eu 

não sabia o que que é isso, ele começou a me explicar.” 

 
 
 O depoimento mostra o desespero e nervosismo causados na paciente em virtude de 

uma informação passada de forma incorreta. Embora a cliente não especifique o profissional, 

sabe-se que é um profissional de saúde e com isso deveria demonstrar preocupação e cautela 

no momento da interação com o paciente.  

 Mesmo que o diagnóstico correto não pudesse ser informado imediatamente; o termo 

“problema” seguido da ausência de uma explicação clara por parte do profissional causou 

intranqüilidade na paciente. 

 Através da comunicação compartilhamos idéias, sentimentos, informações e emoções, 

que podem de alguma maneira, exercer influência nas ações das pessoas, dependendo das 

crenças, valores, história de vida e cultura de cada sujeito. (SILVA et al. 2000, p.52). 

 A comunicação deve estar sempre voltada para ao favorecimento do cuidado prestado 

pelo profissional de saúde, e por isso conhecer e compreender as técnicas que a torna 

terapêutica é de extrema importância, para que o enfermeiro, e toda a equipe multiprofissional 

desenvolvam e aperfeiçoem esta habilidade imprescindível ao cuidado. (LUCENA; GÓES, 

1999, p.42). 

 Em alguns outros momentos durante o depoimento, a paciente Safira relata todas as 

inquietações, dúvidas e inseguranças relacionadas com a insuficiência cardíaca que foram 

inseridas nesta primeira categoria: 

 

“Mesmo eu tomando meu remédio eu fico ansiosa. Porque eu fico 

pensando assim: ai meu Deus do céu, eu vou morrer que horas? Será 

que eu vou passar mal dormindo sozinha? Será que o portão ta 

fechado? Será que alguém vai tentar me salvar? Será que... Porque... 

Quando acontecer isso comigo, meu marido diz que vai largar a casa, 

né,  que vai morar em outro lugar, porque ele vai sentir minha 
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presença sempre perto dele.Tudo isso eu penso, entendeu? Aí não 

gosto de ficar onde não tem gente, tenho que ficar onde tem bastante 

gente... Mesmo que me deixa irritada, nervosa, mas eu não gosto de 

ficar só.Eu me sinto mal sozinha.”(Safira). 

 

 O depoimento traz mais uma vez, de forma clara, o medo da morte presente no 

cotidiano dos pacientes com insuficiência cardíaca crônica e como esse sentimento leva o 

indivíduo a criar mecanismos de “sobrevivência”, que direta ou indiretamente afetam a sua 

qualidade de vida. 

 Temer a morte é inerente ao ser humano. A idéia de morte traz consigo o medo do 

desconhecido, vinculado ao medo das perdas afetivas, solidão e do sofrimento. A 

possibilidade de morte faz com que o paciente experimente sentimentos de angústia e aflição. 

(LOSS; MANTOVANI; SOUZA8 apud SOUZA, 2004). 

 O enfermeiro deve estar atento as expressões não verbais dos pacientes para identificar 

os sentimentos e dúvidas que o que incomodam, estimulando a verbalização e exposição de 

seus pensamentos de modo que as orientações e esclarecimentos possam ser feitos para aliviar 

qualquer sofrimento. 

 Nem todos os pacientes relataram sentimentos e sensações desfavoráveis após o 

diagnóstico da doença, alguns entrevistados demonstraram aparente indiferença; e/ou 

conformismo com relação à patologia e ao risco de morte. 

 

“Eu não senti nada não. Eu sei que eu vou morrer um dia, eu sei que eu vou 

morrer mesmo.” (Ágata). 

“[...] Já falei com ela ( filha): se você tiver em casa eu morro, e se você não 

tiver eu morro. Se chegar, achou morta, não faça espanto não, que eu tinha 

que morrer” (Ágata). 

“Não, eu fiquei normal”(Jade). 

 

 

_________________ 
 
8 LOSS, E; MANTOVANI, M.F; SOUZA, R.H. A percepção do cardiopata frente à cirurgia cardíaca. Cogitare Enfermagem. 
Curitiba. Vol.8. N°.1. 2003 
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 Boschco e Mantovani (2007,p.467) afirmam que alguns pacientes atribuem o 

aparecimento de sua doença como coisa do destino; situação a qual eles estivessem destinados 

a passar, o que demonstra uma relativa aceitação de sua condição. 

 A maioria das pessoas acredita que irá concluir seu ciclo de vida, chegando à velhice. 

Poucos são àqueles que aceitam à morte com tranqüilidade, entre eles: idosos que já 

consideram ter vivido por longo tempo ou perderem grande parte de seus familiares, pessoas 

que acreditam que a vida é um sacrifício e querem fugir dela, e àqueles que esperam se juntar 

ao seu parceiro já falecido.( SOUZA. 2004, p.53). 

 A afirmação acima pode ser aplicada à paciente Ágata, pois a mesma apresenta 

algumas das características citadas por Souza: idosa, 88 anos, 3 filhos, portanto, com ciclo de 

vida aparentemente concluído; viúva, o que pode indicar certo sentimento de solidão e 

aceitação da morte. 

 Foram citados ou percebidos, porém em menor freqüência, outros sentimentos como: 

Depressão e ansiedade. 

 
 

“Ah, fiquei com medo, fiquei triste, entrei em depressão, porque né, 

quando eu fiz o ECO, falou que meu coração tava grande [...]. Mas 

tipo assim, já achei que eu ia morrer logo, entendeu? Que eu não ia 

viver muito. Aí fiquei muito triste, fiquei muito deprimida, 

entendeu?”(Esmeralda). 

 

“Fiquei com medo de morrer, fiquei ansiosa [...]” (Pérola). 

 

“Mesmo eu tomando meu remédio, eu fico ansiosa [...]” (Safira). 

 

 
 Por ser uma auto-declaração da paciente, não se pode afirmar que o termo “depressão” 

tenha sido empregado de forma correta, relacionado de fato à doença. Entretanto, ciente da 

possibilidade desse distúrbio surgir em pacientes crônicos e cardiopatas, a análise será feita 

seguindo esse princípio. 

 Apesar de distintos, depressão e tristeza são sentimentos que aparecem normalmente 

associados. Depressão é a resposta à uma perda, evento ocorrido no passado, mas que 

apresenta em comum com a tristeza a mesma angústia interna; perda de interesse pelo mundo; 
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solidão; sensação de vazio interno. (NEMIAH9 apud CRIVELATTI; DURMAN; 

HOFSTATTER. 2006, p.65). 

 A depressão é distúrbio do afeto ou humor mais comumente encontrado na população 

idosa, e rompe com a qualidade de vida, aumenta o risco de suicídio e se autoperpetua. A 

doença pode ser o sinal inicial de uma doença crônica ou resultado de uma doença física. 

(SMELTZER; BARE. 2005, p.217). 

 Pacientes com doenças cardiovasculares apresentam transtornos de humor 

determinados por fatores genéticos, sociais e psicológicos. Sabe-se que a associação entre a 

depressão e o comprometimento cardiovascular pode ocorrer de três formas: a depressão pode 

ser desencadeada por um evento cardíaco; a depressão pode afetar negativamente o sistema 

cardiovascular, ou uma predisposição genética comum pode aumentar o risco de surgimento 

de ambas. (ALVES et al. 2008, p.89). 

 Já a ansiedade por ser definida como um estado afetivo que faz emergir o sentimento 

de insegurança, quando o indivíduo se depara com situações que estão fora do seu controle. 

Quando se trata das enfermidades, as causas de ansiedade nos pacientes podem ser: medo da 

morte; invalidez permanente; incerteza sobre a doença e prognóstico; alterações de rotina; 

assim como internações e limitações na dieta e nas atividades. (HEIDRICH; CAMPOS. 1994, 

p.123). 

 Explicar sobre a doença, incluindo sinais e sintomas e tratamento; auxiliar no 

planejamento da alimentação e realização dos afazeres são formas de o enfermeiro ampliar o 

conhecimento do paciente e reduzir a ansiedade relacionada ao desconhecido, diminuindo 

ainda a possibilidade de instalação da depressão.  

 
 
5.2 Categoria 2: O convívio com a insuficiência cardíaca crônica e sua repercussão atual 

 

 Na busca de relatos sobre as mudanças ocorridas nas percepções do paciente em 

relação ao processo de adoecimento, desde o diagnóstico até o momento da entrevista, foi 

feito o seguinte questionamento: Nos dias de hoje, quais são os seus sentimentos em 

relação à doença? 

 

______________ 
9 NEMIAH,J.C.Fundamentos da psicopatologia. 3° edição. Rio de Janeiro. Editora: Zahar. 1981. 
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 Os principais relatos estão relacionados ao conformismo associado à fé e religiosidade, 

bem como pelo acompanhamento por profissionais de saúde, como mostra o exemplo abaixo: 

 
 
“Então, tipo assim, vocês (profissionais de saúde) passam muito 

segurança pra a gente, entendeu? Que eu acho que se não fossem 

vocês, eu acho que a gente, sei lá. Quer ver, você não tá bem, você  

vem aí. Falam alguma coisa que te levanta e tudo, ‘ ah, mas você vai 

melhorar. Toma esse remédio aqui, porque né,  vai ser melhor, 

entendeu?’ Essas coisas todas. Então, acho que se não fossem vocês. 

Por isso que eu falo, vocês nos ajudam, a gente também tem que 

ajudar vocês, entendeu?”(Esmeralda). 

 

“Triste de mim se não fosse o Antônio Pedro [...]Porque pelo menos 

você já sai daqui sabendo o que você tem né. O que evoluiu e o que 

que não. Tem isso”(Topázio). 

 
 
 Compreendendo a dificuldade do corpo enfermo em se adaptar a uma nova realidade, 

de convívio com uma doença crônica e limitante, o enfermeiro e os demais profissionais da 

equipe multidisciplinar, podem apoiar; orientar e avaliar as necessidades do paciente, 

garantindo-lhe suporte emocional e segurança. O enfermeiro, por estar mais próximo do 

cliente, pode estimulá-lo a expor seu mundo, seus pensamentos e sentimentos; discutir suas 

aflições, visando diminuir a angústia e o medo, auxiliá-lo a superar um momento atípico da 

sua existência. (SOUZA. 2004, p. 03). 

 A identificação das fontes de estímulo e apoio dos pacientes portadores de IC permite 

ao enfermeiro contar com as mesmas para conduzir as orientações e o tratamento. (FREITAS. 

2010, p.103). Conhecer a doença não é o suficiente para que o paciente tenha manejo 

adequado da patologia, outros fatores são determinantes para um controle eficaz e aumento do 

autocuidado, como por exemplo, a confiança nos profissionais de saúde. (CLARK et al. 2009, 

p.620). 

 Além dos inúmeros benefícios proporcionados por uma assistência multidisciplinar, 

alguns já citados anteriormente através dos depoimentos, esta conduta permite ainda o 

despertar da consciência dos pacientes para a doença, seu tratamento, e as limitações impostas 
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por estes, através de informações e esclarecimentos claros que auxiliem no autocuidado e na 

adaptação ao novo estilo de vida, como mostra o depoimento abaixo: 

 
 

“Agora eu já tenho mais consciência né, eu tenho mais consciência 

então, procuro viver dentro desse limite, e eu tô limitada a algumas 

coisas”. (Diamante). 

 
 
 Associada à contribuição dada pelos profissionais de saúde, está a religiosidade e a fé 

dos pacientes, evidenciada pelos agradecimentos e busca a Deus presentes nos depoimentos. 

A maior parte das pessoas busca suporte emocional naquilo que considera divino, vinculado 

ou não a uma religião específica, buscando se tornar mais forte para superar momentos 

difíceis. (SOUZA. 2004, p.51). 

 De acordo com o mesmo autor, sentimentos de fragilidade e impotência somados à 

incerteza em relação à morte, estimulam o paciente à buscar consolo e amparo na fé e na 

religiosidade, como forma de aliviar seus medos e aflições. (2004, p.50). 

 Os pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica, apoiados em suas crenças 

religiosas, demonstraram certo conformismo em relação à presença da doença, bem como ao 

risco de morte, além de exaltarem o privilégio de continuar vivendo mesmo portando uma 

doença de tamanha complexidade: 

  
 

“Hoje eu vivo tranqüila, entendeu? Tô tranqüila, já me conformei, 

porque a gente tem que se conformar né. Não tem outro jeito mesmo, 

então graças a Deus, Deus me deu força pra mim me tranqüilizar.” 

(Pérola). 

 
“A hora que Deus quiser, eu vou” (Ágata). 

 
“Enquanto eu to vivo, graças a Deus eu sou muito alegre, muito 

alegre mesmo. Enquanto eu...eu agradeço a Deus todo dia pelo dia 

que eu amanheço, isso eu agradeço muito a Deus” (Topázio). 

 
 
 Outros pacientes mostraram ter assumido, ao longo dos anos, uma postura de 

enfrentamento e superação do momento que vivem. Os depoimentos indicam adaptação ao 
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novo estilo de vida e continuidade dos afazeres, apesar dos reajustes necessários em virtude 

das restrições associadas à doença, além de disposição para o autocuidado, como mostram os 

depoimentos a seguir: 

“Vida que segue” (Água Marinha). 

 

“Já que você tem, você não pediu pra vim. É igual a filho. Você não 

pede pra vim, mas vem. A partir do momento que vem você tem que 

cuidar, tem que zelar, tem que tratar. Eu não pedi pra tá aqui comigo, 

mas se tá, então tem que cuidar.”(Esmeralda). 

 

“Não tinha. Tem. Não tem outro jeito né. Tem que tentar ir vivendo.” 
(Quartzo). 

 
 
 O enfermeiro, como educador, tem papel fundamental nessa nova postura assumida 

pelos pacientes. A educação em saúde constitui-se em uma medida importante para gerar as 

mudanças de comportamento, além de reduzir ou evitar o aparecimento dos sinais e sintomas 

relacionados à IC. (SOARES et al. 2008, p.247). 

 Segundo os mesmos autores, o enfermeiro deve buscar compreender as peculiaridades 

de cada paciente bem como aperfeiçoar sua habilidade para ensinar, contribuindo assim para 

adoção de hábitos de vida compatíveis com a patologia e conseqüentemente melhorar à 

qualidade de vida dos pacientes. (2008, p.247). 

 Alguns pacientes referiram ainda manutenção dos sentimentos de insegurança, 

ansiedade, medo, tristeza e preocupação até os dias atuais. 

 
 
5.3 Categoria 3: As mudanças causadas pela insuficiência cardíaca crônica na vida do 
seu portador 
 
 
 Esta categoria buscou ressaltar as principais alterações de vida causadas pela 

insuficiência cardíaca na visão dos seus portadores. Três subcategorias foram criadas a fim de 

evidenciar as modificações econômicas, emocionais e sociais. Neste momento foi feita a 

seguinte pergunta: - O Sr (a) pode descrever as mudanças econômicas, sociais ou 

emocionais que ocorreram na sua vida depois do surgimento da doença?  
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 Os depoimentos acima mostram a consciência dos pacientes acerca da importância das 

modificações alimentares para controle da doença e manutenção da estabilidade dos sinais e 

sintomas. Fica evidente também o impacto econômico acarretado pela patologia, visto que 

parte da renda do paciente é desviada para os custos associados à IC. 

5.3.1 Modificações econômicas 

  
 
 Sabe-se que o processo de adoecimento traz alterações ao cotidiano do sujeito afetado 

em virtude do absenteísmo, consultas e tratamento associados à doença, gerando um custo 

financeiro imediato e não programado decorrente de todo manejo clínico envolvido. 

  A doença crônica, como a insuficiência cardíaca, impõe ao paciente a necessidade de 

reprogramação financeira de forma permanente, alterando não só a rotina do doente, mas 

possivelmente também de toda a família, afetando sua qualidade de vida e trazendo 

implicações na adesão ao tratamento, como mostram os trechos abaixo: 

 
 

“[...] Aí, antes eu gastava, mas não podia por causa dos meus filhos, 

senão ia faltar pra eles. [...] Depois minha madrinha começou a me 

dá os remédios, aí agora eu já ´panho´ no posto, ´panho 

alguns´.(Água Marinha). 

 

“Você não tinha esse gasto, apareceu esse gasto. As idas ao hospital, 

medicação que você tem tomar direitinho. Tem que tomar cuidado 

com a alimentação porque você não pode mais comer qualquer coisa 

né. Tem que ter consciência disso.” (Diamante). 

 

“Você gasta por causa dos remédios, você gasta por causa da 

alimentação. Porque ai você já não pode comer qualquer coisa, já 

não pode comer qualquer carne. Você tá entendendo. Então 

realmente os gastos... bem mais, entendeu? Com certeza. 

Principalmente, os remédios, como eu tava falando. [...] Que você 

fala assim, é pouquinho. Mas é vinte reais que você economiza, dez 

reais, pra você comprar uma verdura, comprar um legume, entendeu? 

Então pra mim, assim, pesou bastante.”(Esmeralda). 

 
 



47 

 

 Vários são os fatores citados na literatura para a não adesão ao tratamento, incluindo à 

falta de acesso dos pacientes aos medicamentos. O alto custo dos remédios está relacionado à 

falhas no tratamento e foi evidenciado por estudo que mostrou que o custo mensal das 

medicações dos aderentes era menor que o dos não aderentes. (LEITE; VASCONCELLOS, 

2003, p.778). 

 Os mesmos autores concluem que um maior número de medicamento possui maior 

custo e conseqüentemente leva a menor adesão, por isso, o aspecto econômico deve ser o 

primeiro a ser avaliado pelo profissional de saúde sabendo que se constitui em grande entrave 

para um tratamento de sucesso. (2003, p. 778). 

 De acordo com as principais diretrizes para tratamento da Insuficiência Cardíaca, a 

prescrição clássica de medicamentos inclui: Diuréticos; IECA ou BRA e os 

Betabloqueadores, confirmando o parágrafo acima ao exemplificar a complexidade do 

tratamento baseado em diversos fármacos. (NOGUEIRA et al. 2010, p.397). 

 Um estudo realizado em 2002, no Hospital Universitário Antônio Pedro - Niterói cujo 

objetivo era demonstrar os gastos provenientes do tratamento ambulatorial e hospitalar da 

insuficiência cardíaca mostra o impacto econômico gerado pela doença, não só na vida do 

paciente, mas também do acompanhante/família. 

 Segundo a pesquisa, estima-se que o custo por consulta ambulatorial de cada paciente 

seja de RS 14,40.  Os pacientes foram consultados durante 1 ano, a cada dois meses, em 

média, gerando um custo de RS 6,048,00. Os medicamentos ambulatoriais adquiridos pelos 

clientes, sem qualquer subsídio governamental, totalizaram RS 83.430, 00. O gasto de cada 

paciente com exames complementares foi de RS 527, 00 no ano. Pacientes e acompanhantes 

gastaram RS 11, 580, 80, com transporte coletivo para realizarem as consultas, internações ou 

exames complementares, sendo RS 165, 43 por paciente/ ano. (ARAÚJO et al. 2005, p.464). 

 Já em relação às hospitalizações, no ano de 2007 ocorreram 111.309.325 internações, 

sendo 67.933.328 (60,07%) do sexo feminino, consumindo R$ 7.607.591.178,43. Neste 

mesmo ano as doenças cardiovasculares representaram a terceira causa de internações no 

SUS, sendo responsáveis por 1.156.136 hospitalizações e a insuficiência cardíaca é a principal 

causa de internação por doença cardiovascular. (BOCCHI et al. 2009, p.04). 

 Identificar fatores que interferem na adesão terapêutica de cada paciente é importante 

para a garantia de uma assistência segura; comprometida e menos frustrante para o 

profissional de saúde. Cada paciente possui uma forma única de seguir as prescrições 

influenciadas por hábitos adquiridos ao longo da vida. (MALDANER et al.2008, p.652). 
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 Ainda segundo Maldaner et al (2008, p.649) a confiança no profissional de saúde é 

fundamental para auxiliar uma adesão medicamentosa eficaz. A partir deste vínculo o 

paciente sentirá segurança para expor seus medos, dificuldades e sua visão de mundo. O 

enfermeiro, a partir da identificação dos entraves para o seguimento do tratamento, deve 

estimular o paciente à realizar esse cuidado esclarecendo sua importância para o controle da 

doença.  

 

 

 A doença crônica provoca alterações no estilo de vida do seu portador decorrentes das 

limitações impostas por essa nova condição; tratamento, controle clínico; além da 

5.3.2 Modificações sociais 

 
 
 Nesta subcategoria os pacientes relataram as alterações trazidas pela doença na sua 

vida social. As principais queixas envolvem o afastamento das atividades sociais e o 

afastamento do convívio com família e amigos. Seguem os exemplos: 

 
 

“E pra sair, eu saio pouco. Eu acho que antes eu saia mais, não pensava 

muito. Hoje em dia eu penso duas vezes antes de sair.” (Diamante). 

 

“Tipo assim, parei de dançar que era uma coisa que eu gostava demais”. 

(Esmeralda). 

 

“Ah, mudou muita coisa, muita coisa mesmo. Eu principalmente, eu agora 

não saio de casa. Antigamente eu saia, não perdia um aniversário de 15 

anos, entendeu? Gostava de sair pra um pagodinho com minhas filhas, 

minha esposa, não vou mais. [...] Por causa de que, é muito cansaço, é 

muito cansaço. Ficava com muito, muito cansaço, então quer dizer, hoje em 

dia já não faço isso”. (Topázio). 

 

“Minha filha, depois que eu fiquei assim, eu fiquei uma pessoa muito 

chateada, não tenho prazer em nada na minha vida. Não saio, não passeio 

[...] Sabe a pessoa não ter divertimento? Eu não tenho.Aí minhas irmãs 

saem, me chamam, pra ir passear com elas, viajam, eu não 

vou.[...]”(Turqueza). 
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possibilidade de internações hospitalares recorrentes. (SILVA, et al. 2002, p.40) Pode-se 

afirmar com isso que a doença cardiovascular, incluindo a IC, interfere na vida social do 

sujeito, pois pode limitá-la ao trabalho ou qualquer outra atividade que exija esforço físico e 

disponibilidade.(SOUZA. 2004, p.74). 

 A insuficiência cardíaca traz para a vida do cliente, além do impacto emocional que 

afeta diretamente o estímulo para dar continuidade às atividades de lazer, sinais e sintomas 

que dificultam a manutenção de uma rotina normal. O cansaço decorrente da doença pode 

levar o cliente a abandonar aquilo que te traz prazer e realização, em virtude das restrições 

impostas pelos sinais clínicos. 

 Entretanto, apesar da complexidade da doença, os indivíduos devem procurar manter 

momentos de lazer, situações que tragam distração e ocupem seu tempo, pois nessas 

condições a adaptação à doença será menos frustrante e traumática. (ROCHA; SILVA. 2009, 

p.489). O parágrafo fica evidente no depoimento abaixo: 

 
 

“[...] Participo menos do que participava né. Agora eu to tentando, 

né, mudar um pouco isso. Comecei a fazer um curso que é aos 

sábados, que é o dia inteiro dentro da comunidade. Participar de 

algumas atividades que tenho dentro da comunidade pra melhorar 

essa qualidade de vida.” (Diamante). 

 
 

 O enfermeiro deve orientar e estimular a continuidade das atividades que tragam bem-

estar ao paciente, reforçando sempre a importância de as mesmas estarem de acordo com as 

limitações físicas, psicológicas e econômicas de cada um.  

  
  

5.3.3 Modificações emocionais 
 
 
 Comumente, toda doença, seja aguda ou crônica, provoca sentimentos perturbadores 

relacionado à visão que cada um possui do fenômeno de adoecer e do tratamento. Portanto, o 

enfermeiro deve atentar para as respostas psicossociais do paciente, que muitas vezes são 

negligenciadas em favor das manifestações clínicas. O profissional deve incorporar a idéia de 

que o ser humano é um todo, e para que adaptação seja alcançada todas as partes devem estar 

em harmonia. (ROCHA; SILVA. 2009, p.491). 
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 Nesse momento da entrevista os pacientes indicaram quais foram os impactos 

emocionais trazidos pela doença. As principais alterações relatadas foram: aumento da 

sensibilidade e da tristeza, como exemplificam os relatos abaixo: 

 
 

“É, estou mais triste. Antigamente eu ia pra casa da minha filha, 

trazia meus netos, hoje eu não trago mais, porque eu já passei na mal 

na rua com meu neto [...]” (Safira). 

 

“Fiquei mais emotiva... choro mais”. (Diamante) 

“[...] Fico mais emotivo. Fiquei muito mais sensível”. (Jaspe). 

 

“Ah, isso sim. Eu fico triste. Não tenho mais vontade de viver. Eu fico 

triste, às vezes assim no canto. Às vezes me dá vontade de chorar. Às 

vezes eu to chorando não sei nem o porquê que eu to chorando.” 

(Pérola). 

 
 
 O sofrimento pode estar associado a inúmeros acontecimentos cotidianos das pessoas, 

inclusive ao surgimento de uma doença, especialmente se esta for de caráter crônico, pois 

pode ser compreendida como um fator estressante, cujo impacto surge espontaneamente e tem 

caráter permanente alterando o processo de ser saudável do sujeito. A doença crônica pode 

representar para o seu portador uma agressão, uma barreira, futuro incerto, perda da liberdade, 

entre outros, o que leva ao surgimento de sentimentos e sensações negativos relacionados à 

patologia e suas conseqüências. (COSTA et al. 2006, p.27). 

 O depoimento abaixo exemplifica bem o parágrafo supracitado, onde o paciente se 

mostra conformado com a possibilidade de morte, entretanto mostra-se temeroso quanto ao 

sofrimento: 

 
 

“[...] porque você sofrer é muito triste, né? Você morrer morreu!” 

(Topázio). 

 
 O afastamento das atividades sociais; a distância dos amigos e familiares; a perda de 

autonomia; a dependência de outras pessoas; as modificações econômicas e o convívio 
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constante com a terminalidade são alguns dos fatores trazidos pela insuficiência cardíaca para 

a vida do seu portador que pode exacerbar sentimentos e sensações vinculadas ao sofrimento. 

 
 
 
5.4 Categoria 4: As alterações físicas trazidas pela insuficiência cardíaca crônica 

 
 
 Esta categoria buscou relatar quais são as principais alterações físicas percebidas pelo 

paciente decorrentes do surgimento da doença. O questionamento feito foi: Quais as 

alterações no seu corpo foram percebidas por você? 

 Os principais relatos estão relacionados ao ganho de peso e edema em membros 

inferiores, evidenciados pelos depoimentos abaixo: 

 
 

“Eu acho que eu engordei. Engordei com um pouco de inchaço. Se o 

tempo tiver quente eu incho um pouco, eu fico inchada” (Diamante). 

 

“Inchação nas pernas que não passa nunca, direto...agora ele (o 

médico) até trocou meu remédio pra  fazer muito xixi, e eu não posso 

fazer muito xixi “que” eu trabalho na rua,  tem que levar uma 

garrafinha comigo.[...] O meu peso era 60 kg, agora to com 

93kg.”(Safira). 

 

“Acho que eu inchei. Acho que eu fiquei mais inchado, que eu não 

tinha nada de inchação nas pernas, no dedo, e fico...quer dize que, 

com menos mobilidade [...]” (Jaspe). 

 

“Engordei, engordei. Isso eu percebi que eu engordei. Porque meu 

peso era 38kg, depois aumentei um pouquinho. Depois...agora eu to 

com 71kg”(Pérola). 

 
 
 A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa, sistêmica, onde ocorre uma 

disfunção cardíaca que leva ao inadequado suprimento sanguíneo para atender as 
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necessidades metabólicas do organismo, ou o faz apenas com elevadas pressões de 

enchimento.Normalmente, as alterações hemodinâmicas relacionadas à patologia estão 

associadas a uma resposta inadequada do débito cardíaco e elevação das pressões pulmonar e 

venosa sistêmica. (BOCCHI et al. 2009, p.06). 

 As manifestações clínicas provocadas pelos diferentes tipos de IC (sistólica e/ou 

diastólica) são semelhantes. Os sinais e sintomas são normalmente descritos em relação à 

falência dos ventrículos. (SMELTZER; BARE. 2005, p.841). A ineficiência contrátil do 

ventrículo esquerdo provoca congestão pulmonar, dispnéia e intolerância ao esforço. 

 Já na falha do ventrículo direito, predomina a congestão de vísceras e tecido 

periférico. Os sinais incluem: edema de membros inferiores; hepatomegalia; veias jugulares 

distendidas; ascite; fraqueza, anorexia, náuseas, e paradoxalmente, ganho de peso, em virtude 

da retenção de líquidos. (SMELTZER; BARE. 2005, p.841). 

 Os pacientes portadores de insuficiência cardíaca apresentam manifestações clínicas 

importantes e progressivas que afetam não só a dimensão física, mas também a psicológica. 

Os sinais e sintomas interferem nas atividades diárias e também na auto – estima do cliente, 

afetando diretamente a qualidade de vida.  

 Profissionais de saúde que assistem pacientes com IC possuem a tarefa fundamental de 

avaliar freqüentemente o estado volêmico dos mesmos. Monitorar o peso a cada consulta é 

uma medida simples, mas que contribui consideravelmente na aferição da volemia e do estado 

nutricional dos clientes. A variação de peso em curto espaço de tempo, dias ou poucas 

semanas, pode indicar piora do estado volêmico do paciente. (BOCCHI et al. 2009, p.14). 

  
 
5.5 Categoria 5: As limitações impostas pela insuficiência cardíaca crônica 

 
 
 Neste momento, os pacientes falaram sobre as principais modificações de vida trazidas 

pela insuficiência cardíaca relacionadas à incapacidade de realizar certas atividades.  O 

questionamento feito foi: O que você fazia antes, e que não faz mais após o diagnóstico da 

doença? 

 A maior parte dos depoimentos envolveu a redução do ritmo das atividades e a 

dificuldade de locomoção relacionadas ao cansaço extremo. Os pacientes precisam se 

readaptar ao novo estilo de vida exigido pela doença, e isso muitas vezes envolve o abandono 

do trabalho e não realização das atividades domésticas como mostram os depoimentos abaixo: 
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“Eu fazia tudo, assim num dia só...fazia  faxina na casa....encerava a 

casa, fazia tudo no mesmo dia.[...]. Agora não, tem que fazer tudo 

devagar, cada dia eu faço uma coisa.” (Água Marinha). 

 

“Eu faço tudo, mas devagar. Antigamente eu fazia mais rápido né, e 

mergulhava de cabeça em tudo que ia fazer, porque eu agüentava 

fazer. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu vejo meu 

quintal cheio de mato e não posso capinar, não posso nem pegar na 

enxada porque eu fico cansada, então são coisas que exigem esforço 

né, e o que prejudica é justamente o esforço, que eu me sinto 

cansada.” (Diamante) 

“Hoje eu não posso fazer é nada. Assim, por exemplo, não posso mais 

lavar roupa abaixada... pra mim tudo tem que ser no tanque ou em 

cima de uma mesa, né[...] eu não posso varrer casa, que me 

cansa.[...] Hoje eu não posso mais fazer,  há 15 anos que eu não 

trabalho mais pra ninguém [...] trabalho por conta própria, porque 

no dia que eu não puder ir eu não vou...no dia que eu sentir q eu to 

mal eu não vou.” (Safira) 

 

“Assim, pra mim sair, pra mim andar. Eu não posso andar muito 

porque me cansa. Assim, se eu começar assim a ficar num lugar 

começar assim , conversar muito eu começo a me cansar. (Pérola). 

 
 
 Pacientes com insuficiência cardíaca apresentam fadiga e dispnéia predominantemente 

durante o exercício, esses sintomas acarretam limitações funcionais que podem comprometer 

socialmente e psicologicamente o portador. A fadiga está diretamente relacionada à 

dificuldade de manutenção de um estilo de vida desejável pelo senso comum. (FINI; CRUZ. 

2009, p.562). 

 A Insuficiência Cardíaca tem sido categorizada em 4 classes propostas pela New York 

Heart Association. Essas classes têm como base a intensidade dos sintomas, e objetivam 

estratificar o grau de limitação trazido pela doença para a realização das atividades diárias do 

doente. (BOCCHI et al. 2009, p.06). 
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 As quatro classes sugeridas são: 

 
Classe I - ausência de sintomas (dispnéia) durante as atividades cotidianas.  
 
Classe II - sintomas desencadeados por atividades cotidianas; 
 
Classe III - sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou 
pequenos esforços; 
 
Classe IV - sintomas em repouso. 
 

 O convívio constante com uma doença crônica, por sua característica permanente e 

incurável, gera alterações importantes no cotidiano dos indivíduos, seus hábitos e seu papel na 

sociedade e família. (RIBEIRO; MANTOVANI10 apud BOSCHCO; MANTOVANI. 2007, 

p.467).  O estilo de vida é completamente readaptado em função das limitações físicas 

impostas pela insuficiência cardíaca. Isso significa desde a perda da independência para as 

atividades diárias até a necessidade de um cuidador. (BOSCHCO; MANTOVANI. 2007, 

p.467). 

 Pacientes portadores de IC comumente passam a depender de terceiros para realizar as 

atividades que antes eram feitas por eles. Essa dependência traz sentimentos desagradáveis 

como o constrangimento, sensação de inutilidade e tristeza.  

 
 

“As veze fico dependendo dela (esposa) tudo isso me agonia, me dá uma 

tristeza, e ao mesmo tempo nervoso, tudo depender dela.” (Jaspe). 

 

“[...] Eu gostava assim, de tirar as coisas de um lugar pra outro e não ficar 

pedindo a ninguém, né. É muito ruim a gente ficar pedindo “tira isso, faz 

isso”. A minha vontade é de fazer.” (Rubi). 

 

 

 

 

 

 

______________ 
10 RIBEIRO, D.S; MANTOVANI, M.F. Caminhando para a cronicidade: As representações do adoecimento em adultos com dor torácica 

aguda. Cogitare Enfermagem. Vol. 06. N°01. 2001. 
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 A doença crônica pode levar o cliente a reduzir ou até mesmo perder sua capacidade 

de autonomia e autocuidado, dependendo da decisão dos outros para sobreviver e ser cuidado. 

Essa situação pode exacerbar o sofrimento e o sentimento de terminalidade frente a uma 

situação que ainda não havia sido experimentada ao longo de sua vida. (COSTA et al, 2006, 

p. 28). 

 O afastamento do paciente das decisões sobre o seu cuidado e sobre seu modo de vida 

pode aumentar a percepção de finitude do seu ser. Por isso os profissionais de saúde e os 

familiares devem respeitar a condição de cronicidade do sujeito, seu poder de decidir sobre 

sua vida e sobre si mesmo de modo a reduzir a sensação de incapacidade e contribuir para um 

melhor enfrentamento da doença. (COSTA et al, 2006, p.29). 

 Alguns pacientes ressaltaram ainda a restrição alimentar imposta pela doença e 

dificuldades para manter um sono adequado. 

 
 

“Ué, comer né, aquelas coisas boas. Comida gordurosa. Essas coisas 

boas que a gente gosta, entendeu? Mais alimentação mesmo.” 

(Esmeralda) 

 
 
 Um estudo realizado com 10.632 pacientes durante 19 anos avaliou a relação entre 

uma dieta sem restrição de sódio e a IC em indivíduos saudáveis, com peso normal ou 

sobrepeso. Os resultados mostraram que o alto teor de sódio é fator de risco independente 

para a insuficiência cardíaca e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Segundo os mesmos 

autores, o consenso atual é de que os pacientes devem ser orientados a não colocar sal em 

alimentos já preparados e evitar o consumo de alimentos industrializados e enlatados, pelo 

elevado teor de sódio. (RABELO et al, 2007, p. 168). 

 Com relação ao comprometimento do sono, alguns pacientes relataram ortopnéia e a 

necessidade de dormir com mais de um travesseiro ou até mesmo sentado como conseqüência 

da falta de ar que surge durante a noite enquanto estão deitados. 

 
 

“Às vezes eu tenho que colocar muito, às vezes eu tenho até que tirar 

o travesseiro, quando tá com muita falta de ar assim, muita coisa 

assim. Ai eu tenho que ficar assim, um pouco assim... (paciente 

demonstra suspendendo o corpo). [...] É, sentada. Pra poder 

melhorar.” (Pérola). 
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“Ultimamente eu não tenho acordado com falta de ar não, porque eu 

voltei a tomar um remédio. Mas ai, há uns 15 dias atrás, eu acordava 

com uma falta de ar que eu sentava na cama e ficava parado. Deitava 

de novo, voltava.” (Topázio). 

 
 
 Aproximadamente 60% dos pacientes com IC recebem o diagnóstico de apnéia do 

sono, sendo 40% de origem central e 20% do tipo obstrutiva. A apnéia central caracteriza – se 

por episódios repetitivos de apnéia, na ausência de esforço respiratório e sem obstrução de 

vias aéreas. (FERREIRA, et al. 2006, p.228). 

 Já a apnéia obstrutiva caracteriza-se pelo estreitamento das vias aéreas superiores com 

interrupção do fluxo aéreo e presença de esforço respiratório. (VIEGAS. 2010, p. 02). 

 O sono de má qualidade pode comprometer a cognição e interferir nas atividades 

diárias e de autocuidado, contribuindo para uma queda da qualidade de vida e aumento das 

hospitalizações não planejadas. (SANTOS. 2010, p.18). 

 Alterações na atividade sexual também foram relatadas por alguns pacientes, o que 

mostra a importância desse comprometimento no cotidiano dos portadores de IC crônica, bem 

como a relevância de os profissionais de saúde discutirem com os mesmos os aspectos 

relacionados a esse assunto.  

 
 

“Ah, compromete, e muito (a atividade sexual). Essa semana mesmo 

eu tava conversando com Dr. ´Y´  isso. Ele disse: ´Topázio’, dá um 

tempinho, que a gente depois vai dá um jeitinho nisso. Eu disse: Tá 

doutor, tenho calma, sempre tive calma. Ele disse: O Sr já ta com 63 

anos, não adianta ficar querendo colocar a carroça na frente dos bois 

não. Eu disse: não, não to querendo colocar a carroça na frente dos 

bois não. Eu só to passando para o senhor o meu problema. Porque 

você viver, é bom, mas também você vegetar é pior né.”(Topázio). 

 

“E se força uma barra quase que morre. Às vezes até quero, mas até 

evito. Nossa, vai parar (paciente aponta para o coração e respira 

fundo). Não dá mais, não dá. A gente até faz. A mulher nem sabe 

como é que você ficou. Nossa mãe. Falta ar. Coisa que nunca foi 

assim.” (Quartzo). 
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“Ah, cansaço. Ah, atrapalha. Atrapalha (as relações sexuais). Porque 

cansa, dá cansaço na gente também. Cansa, dá muito dor assim no 

peito. A gente fazer muita coisa assim, Deus me livre. Agüento não.” 

(Pérola). 

 
 
 Sabe-se que não são raras as implicações das doenças cardiovasculares na atividade 

sexual dos pacientes e isso se deve basicamente a dois fatores: o impacto psicológico causado 

pelo diagnóstico da doença, envolvendo o surgimento de sentimentos como: ansiedade e 

medo da morte e também a utilização de fármacos que podem comprometer a função sexual 

através da disfunção erétil e perda da libido. (STEIN; HOHMANN. 2006, p.62). 

 Embora seja marcante o comprometimento trazido pelo componente emocional na 

vida sexual dos pacientes portadores de IC crônica, acreditamos que a fadiga e dispnéia 

resultantes do esforço físico inerente à atividade também seja um forte fator limitante. 

 Ainda não é bem esclarecido o impacto do tratamento da IC na atividade sexual dos 

pacientes, mas existem estudos farmacocinéticos sobre alguns fármacos e suas reações 

adversas. O efeito dos inibidores orais da fosfodiesterase 5 (PDE5) está sendo pesquisado em 

pacientes com disfunção erétil e portadores de IC. (BOCCHI et al. 2009,p. 21). 

 Apesar da escassez de estudos, a literatura aponta que os fármacos que mais 

comumente afetam a atividade sexual dos pacientes são os anti-hipertensivos e diuréticos. 

(RERKPATTANAPIPAT et al. 2001, p.2004). Estes últimos, juntamente com os 

betabloqueadores são os principais responsáveis pela disfunção erétil. (GAUI. 2000, p.53). 

 Além das reações adversas trazidas pelos fármacos, o desempenho sexual dos 

portadores de IC está diretamente relacionado aos temores do cliente e parceiro. (BOCCHI et 

al. 2009, p.20). 

 A não discussão da temática pelas equipes de saúde, acreditando ser este um assunto 

íntimo e particular do paciente ou a realização de uma abordagem superficial do mesmo 

resulta em orientações pouco aprofundadas feitas aos clientes. A abordagem multidisciplinar 

com real participação da enfermagem se faz necessária não só no esclarecimento da doença 

cardiovascular, mas também na educação do paciente quanto ao retorno à prática sexual. 

(LUNELLI et al. 2008, p.174). 
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 Conhecer as percepções dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica e 

todos os aspectos subjetivos que envolvem o processo de adoecimento, principalmente 

quando se trata de cronicidade, é fundamental para que a assistência de enfermagem seja 

realizada de forma completa e eficaz, contribuindo efetivamente para o bem-estar do cliente. 

 A partir dos objetivos propostos, pode-se afirmar que foram alcançados à medida que 

todos os aspectos anteriormente almejados foram contemplados. Com base nos resultados 

obtidos percebemos um predomínio do sexo feminino e da hipertensão arterial sistêmica 

como principal comorbidade entre os entrevistados. A maior parte dos pacientes possui ensino 

fundamental incompleto, são casados, aposentados, católicos e tem filhos.   

 Diante da análise dos dados concluímos que os principais sentimentos relatados pelos 

pacientes frente ao processo de adoecimento foram: tristeza, medo da morte e preocupação 

com o estado de saúde.  

  Com relação à repercussão atual da doença, fica evidente na maior parte dos 

depoimentos, o conformismo relacionado à fé e a religiosidade bem como a segurança 

passada pelo acompanhamento por profissionais de saúde. 

  De acordo com a maioria dos entrevistados, as principais modificações de vida 

trazidas pela doença foram: o aumento dos gastos; afastamento das atividades e de 

familiares/amigos; aumento da sensibilidade e da tristeza. Acerca das alterações físicas, 

àquelas com maior destaque foram: ganho de peso e edema de membros inferiores. 

 As principais limitações trazidas pela doença na opinião da amostra foram: redução do 

ritmo das atividades; dependência; restrição alimentar; sono inadequado e comprometimento 

da atividade sexual. 

 Ao final do estudo é possível constatar o forte impacto da insuficiência cardíaca 

crônica nas diferentes esferas da vida dos pacientes. O comprometimento emocional, social e 

econômico fica evidente nas falas dos participantes, que demonstraram no decorrer das 

entrevistas certa insatisfação com as modificações que se fizeram necessárias em virtude do 

processo de adoecimento. 
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 Conhecer as sensações e sentimentos dos pacientes portadores de insuficiência 

cardíaca crônica contribuiu de maneira significativa para a minha vida profissional e será um 

eixo norteador para minha assistência aos mesmos. Esperamos contribuir para a prática de 

todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado a esses clientes, em especial os 

enfermeiros, que são àqueles mais próximos e com maiores possibilidades de abordar a 

temática junto ao paciente.  
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Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Pesquisador responsável: Dayse Mary da Silva Correia 
Coleta de dados: Thereza Cristina Terra de Oliveira 
Niterói:___/___/___ 
 
 

ENTREVISTA 
 

 
1 -Nome_______________________________________________________________ 
2- Idade__________               
3-  Profissão____________________     Ocupação:_____________________________ 
4- Escolaridade: Ensino fundamental (   ) completo          (   ) incompleto 
                              Ensino médio            (   )  completo         (   )  incompleto          
                              Ensino superior         (   ) completo          (   ) incompleto 
5- Estado civil      (   ) Solteiro   (   ) Casado  (   ) Viúvo       (    ) Outro:   
6 – Religião ___________________ 
7- Tempo de diagnóstico da Insuficiência Cardíaca:____________________________  
8- Comorbidades:       (   )  Diabetes mellitus   (   ) Hipertensão Arterial Sistêmica   
 (   ) Dislipidemia         (   ) Outros ______________________________________ 
 
9 - O Sr (a) se recorda do que sentiu logo que soube que tinha insuficiência cardíaca? Pode 
descrever? 
10- Nos dias de hoje, quais são os seus sentimentos em relação à doença? 
11 – O Sr (a) pode descrever as mudanças econômicas, sociais ou emocionais que ocorreram 
na sua vida depois do surgimento da doença?  
12-Quais as alterações no seu corpo, foram percebidas por você? 
13-O que você fazia  antes , e  que não faz mais após o diagnóstico da doença? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: O IMPACTO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NO COTIDIANO : PERCEPÇÃO DO 
PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL 
Pesquisadora Responsável: Profª Ms. Dayse Mary da Silva Correia 
Pesquisadora: Thereza Cristina Terra de Oliveira 
Instituição da Pesquisadora Responsável: Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa / UFF 
Telefones para contato: (21) 2629-9478 / 2629-9479 
Nome do voluntário: 
................................................................................................................................... 

(em letra de forma) 
Idade: ............ anos                                          RG: .................................................... 
 

O(a) Sr. (Sr.ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ O IMPACTO DA 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NO COTIDIANO : PERCEPÇÃO DO PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO 
AMBULATORIAL”, sob a responsabilidade da pesquisadora Prof.ª Dayse Mary da Silva Correia. A 
insuficiência cardíaca é um dos principais desafios clínicos da saúde atualmente e se constitui na via 
final comum de grande parte das doenças cardíacas, sendo uma epidemia em progressão. Os 
objetivos do estudo são: analisar a percepção dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca 
crônica acerca do seu estado de saúde; descrever os sentimentos expressados pelos pacientes após o 
diagnóstico da doença e identificar as alterações no modo de vida dos pacientes decorrentes da 
presença da insuficiência cardíaca crônica. 

Esta é uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa a ser desenvolvida junto aos 
pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica que são acompanhados na Clínica de IC,no 
ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro / UFF. Para coleta de dados será realizada uma 
entrevista semi-estruturada registrada através de gravação em MP3. É conveniente esclarecer que 
não existe nenhum tipo de risco em participar desta pesquisa e sua participação é voluntária não 
havendo nenhum tipo de incentivo financeiro. Será mantido o caráter confidencial de todas as 
informações relacionadas ao anonimato de sua participação e à sua privacidade pela qual sou 
responsável. Caso necessário, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 
qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros aspectos relacionados à 
pesquisa. A retirada do seu consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 
qualquer momento, sem que isso traga prejuízos para você. Os resultados da pesquisa serão 
utilizados para fins científicos, sob a forma de trabalhos a serem apresentados em eventos científicos 
e artigos a serem publicados em periódicos de enfermagem e áreas afins. Este consentimento está 
sendo assinado em duas cópias, uma das quais ficará com você e outra sob a posse da pesquisadora 
responsável. 
      __________________________                                    _________________________________ 
            Dayse Mary da Silva Correia                                               Thereza  Cristina Terra de Oliveira 
              Pesquisadora Responsável                                Pesquisadora responsável pela coleta dos dados 
 

CONSENTIMENTO DO SUJEITO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
Eu, ............................................................................................................................., declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito, pois compreendi o teor do 
conteúdo deste Termo de Consentimento. 

Niterói, .............. de ............................... de  2011. 
........................................................................................................... 

Assinatura do(a) voluntário participante desta pesquisa 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
 



76 

 

 

 

 


	O  48       Oliveira, Thereza Cristina Terra de.
	O impacto da insuficiência cardíaca no cotidiano – percepção do paciente em acompanhamento ambulatorial / Thereza Cristina Terra de Oliveira. – Niterói: [s.n.], 2011.
	CDD 610.73

	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 58
	TCC - FINAL.pdf
	3.1 Tipo de Estudo
	GAUI, E.N; KLEIN, C.H; OLIVEIRA, G.M.M. Mortalidade por insuficiência cardíaca: análise ampliada e tendência temporal em três estados do Brasil. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Vol.94 N .1 São Paulo. Janeiro. 2010



