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RESUMO 
 
Arruda, Cristina Silva. Efeito do Grupo de orientação na adesão e no 
autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca: ensaio clínico 
randomizado. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.  
 

 

Introdução: Altos índices de hospitalização e mortalidade por insuficiência 

cardíaca no Brasil e no mundo determinam a busca de estratégias que 

melhorem o autocuidado e adesão a terapêutica. O grupo de orientação é uma  

alternativa para esclarecimento sobre a doença e tratamento. Objetivo: 

Comparar o efeito de uma intervenção de enfermagem de grupo de orientação 

e outra de consulta de enfermagem convencional na adesão terapêutica e no 

autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Método: Ensaio 

clínico randomizado com pacientes de uma clínica especializada realizado 

entre setembro de 2012 e novembro de 2013. O grupo intervenção participou 

de 3-8 grupos e o grupo controle recebeu consulta de enfermagem. Os dados 

foram descritos por média e desvio-padrão e a comparação entre os grupos foi 

realizada pelo Teste T-Student. Resultados: Foram randomizados 56 

pacientes, tendo-se como amostra final 27 pacientes (GI=11 e GC=16). Os 

escores iniciais foram: adesão (14,11±3,41); manutenção (43,82±15,54); 

manejo (56,26±29,10) e confiança (62,01±23,94). Sexo feminino e idade maior 

ou igual a 60 anos foram relacionados ao maior manejo do autocuidado, 

(p=0,01 e p=0,02), respectivamente. Após término do acompanhamento 

demonstrou-se que não houve mudança significativa benéfica destes escores 

no grupo intervenção. O escore de confiança do autocuidado foi menor no 

momento final no GI (inicial=74±16,18 e final=59,14±14,97). Os demais escores 

não sofreram mudanças significativas. Conclusão: Talvez a confiança no 

autocuidado possa significar diferença na percepção destes pacientes sobre a 

doença e tratamento. O grupo de orientação não apresentou resultados 

efetivos nos desfechos avaliados.  

 

Palavras-chaves: Insuficiência cardíaca; Grupos de Autoajuda; Autocuidado; 

Cooperação do paciente 
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ABSTRACT 
 

Arruda, Cristina Silva. Effect of a group orientation in self-care and compliance 
of patients with heart failure. 2014. Dissertation (Master in Cardiovascular 
Sciences) - Faculty of Medicine, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2014. 

 

Introduction: High rates of hospitalization and mortality for heart failure in 

Brazil and the world determine the research for strategies to improve self-care 

and compliance to therapy. The orientation group is an alternative to information 

about the disease and treatment. Objective: Compare the effect of a nursing 

intervention orientation group and nursing consultation on compliance and self-

care of patients with chronic heart failure. Methods: A randomized clinical trial 

with patients with chronic heart failure in a specialized clinic, conducted 

between September 2012 and November 2013. The intervention group 

participated 3-8 sessions and the control group received nursing consultation. 

The data are presented as mean and standard deviation and compared 

between groups was performed by Student's t-test. Results: 56 patients were 

randomized, having as a final sample of 27 patients (GI=11 and GC=16). The 

initial scores were: adherence (14,11±3,41), maintenance (43,82±15,54); 

management (56,26±29,10) and confidence (62,01±23,94). Ladies and greater 

than or equal to 60 years of age gender were associated with greater self-care 

management, (p=0,01 and p=0,02), respectively. After completion of the follow-

up demonstrated that there was no significant beneficial change in these scores 

in the intervention group. The score of self-care confidence was lower at the 

final moment in GI (initial=74±16.18 and final=59.14±14.97). The other scores 

did not significantly change. Conclusion: Perhaps the change in confidence 

self-care can mean difference in perception of patients about the disease and 

self-care. The strategy steering group as a nursing intervention did not show 

effective results in the outcomes assessed and should be further studied. 

 

Keywords: Heart failure, Self-help groups, Self Care, Patient compliance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Apesar do desenvolvimento de novas tecnologias e avanços científicos 

combinados a uma melhor condição social e econômica da população, nas 

últimas décadas, a alta incidência de Insuficiência cardíaca (IC) no Brasil e no 

mundo ainda tem sido frequentemente observada (1). Aproximadamente 6 

milhões de americanos, a maioria com idade maior que 65 anos possuí IC. 

Destes, 50% morrerá em 5 anos, sem mencionar o grande número de 

reinternações, custos individuais, sofrimento pessoal e familiar (2).  

No Brasil, entre os meses de dezembro de 2012 e dezembro de 2013, 

foram registradas, no DATASUS, 246.120 internações de indivíduos com mais 

de 20 anos de idade com diagnóstico médico de IC, a taxa de mortalidade foi 

de 9,69%, o que corresponde a 23.851 óbitos (1). Em um estudo conduzido  na 

cidade de São Paulo, foi observado que de 263 pacientes internados por 

descompensação da IC, 25,8% foram a óbito em um ano de seguimento e 

51,2% tiveram necessidade de atendimento emergencial em até 12 vezes 

durante esse período, o que reforça o cenário preocupante das re-internações 

(2). 

Em 2025, o Brasil terá a sexta maior população de idosos do mundo, ou 

seja, 30 milhões de idosos, aproximadamente 15% da população total. De tal 

forma que a preocupação com o crescimento das doenças crônicas, 

particularmente a IC com função sistólica preservada. O custo para tratamento 

e atendimento a esta população será ainda mais crítico, envolvendo novas 

pesquisas terapêuticas, medicamentos, incapacidade funcional e 

aposentadorias precoces, eventuais procedimentos cirúrgicos e, 

ocasionalmente, transplante cardíaco (3). 

A IC vem se tornando um grave problema de saúde pública em todo o 

mundo. Além dos altos custos hospitalares e em atendimentos de emergência, 

a IC provoca uma sensível perda da qualidade de vida. Essa perda resulta, 

muitas vezes, em aposentadorias precoces e em alto custo socioeconômico 

para o país (4). 

O cuidado aos pacientes com IC ainda é um desafio, pois muitos 

pacientes terão que conviver com a doença sem nenhuma expectativa de cura, 

sendo a única alternativa o transplante cardíaco, no entanto, este ainda 
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acontece com um número inexpressivo no Brasil. A apresentação de sintomas 

limitantes como a fadiga, dispneia e angina são comuns na forma mais grave 

da doença, tornando-os incapazes e restringindo-os na realização de suas 

atividades diárias (5).  

Essa diminuição da capacidade funcional ainda pode vir acompanhada 

de perda da memória e dificuldade da capacidade de concentração. O 

isolamento social e a depressão (6), podem ser comuns nesses casos, 

comprometendo ainda mais a adesão ao tratamento e o autocuidado. 

Compreende-se por adesão a capacidade do indivíduo em seguir as 

recomendações fornecidas por um profissional de saúde sobre o seu 

tratamento (7). As taxas de não adesão ao tratamento medicamentoso em 

pacientes com IC variam de 30% a 60%, enquanto que a não adesão às 

mudanças no estilo de vida situa-se entre 50% e 80%, com taxas maiores na 

população economicamente mais baixa (8). 

Taxas de não adesão medicamentosa estão diretamente relacionadas 

ao aumento do número de hospitalizações e do seu custo no sistema de saúde. 

Pacientes que mantém adesão de pelo menos 80% de sua medicação 

possuem significantes níveis mais baixos de hospitalização (9). 

A baixa adesão ao tratamento do paciente com IC pode ter relação com 

a necessidade de mudanças de hábitos de vida, de reconhecimento precoce 

dos sinais e sintomas, problemas socioeconômicos, distúrbios psicológicos e 

prejuízos cognitivos, não adaptação aos efeitos colaterais dos medicamentos, a 

complexidade do tratamento, relacionamento entre profissional de saúde e 

paciente e o apoio ofertado. Esses fatores têm sido apontados em estudos 

como a causa de readmissões hospitalares que ocasionam altos custos para o 

sistema de saúde (10, 11). 

A adesão ao tratamento está diretamente relacionada a conhecer e 

compreender a importância do seguimento do tratamento e da mudança de 

comportamento por pacientes e familiares (12). Esta adesão se reflete na 

melhora do autocuidado, que gera redução dos sintomas e benefícios na 

capacidade funcional.  

O autocuidado pode ser definido como o comportamento iniciado e 

executado pelo paciente com a intenção de buscar melhora de sua saúde, 

prevenção de agravos ou manutenção do seu bem-estar (13). 
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O comportamento se configura como o principal  aspecto do autocuidado 

e da adesão terapêutica, sendo uma forma de reagir, portar-se frente a um 

estímulo ou ambiente, quando consciente, deriva de um processo de raciocínio 

lógico. Mas quando, inconsciente, ocorre de maneira espontânea, sem pausa 

para a reflexão (14).  

Para melhor entendimento, o autocuidado pode ser dividido em três sub-

conceitos: manutenção do autocuidado, manejo do autocuidado e confiança do 

autocuidado (15). 

A manutenção do autocuidado pode ser traduzida na capacidade de 

seguimento do regime terapêutico e envolve o monitoramento dos sintomas. 

Essa atenção especial, realizada através desse monitoramento, propicia o 

reconhecimento e a interpretação dos sintomas e a adesão ao tratamento 

recomendado através de um estilo de vida saudável (15). 

O manejo do autocuidado é considerado como reconhecimento precoce 

dos sinais e sintomas de piora e a tomada de decisão rápida para a solução 

dos mesmos. É um processo deliberado de tomada de decisão ativa realizada 

em resposta aos sintomas (16).  

Ele se torna essencial para controlar o equilíbrio que deve haver entre o 

que aparentemente é saudável ou configura-se em doença assintomática. 

Desta forma, envolve o reconhecimento de sintomas, sua avaliação, aplicação 

do tratamento e avaliação do mesmo. Acredita-se que após o surgimento dos 

sintomas a tomada de decisão deve ser decisiva e oportuna, já que pacientes 

treinados a reconhecer e agir frente aos seus sinais e sintomas, possuem 

melhores resultados de autocuidado (15). 

E, a confiança no autocuidado, relaciona-se a capacidade do alcance da 

manutenção de um quadro compensado da doença, uma vez que a confiança é 

preditiva para um bom desempenho na auto-eficácia. Desta forma, esta 

avaliação é feita para cada etapa do autocuidado, como o reconhecimento e 

avaliação dos sintomas, implementação e avaliação do tratamento (15, 16). 

A avaliação da manutenção, do manejo e da confiança no autocuidado 

são componentes específicos importantes na monitoração de pacientes com 

IC, pois direcionam ao componente do comportamento que precisa ser 

reforçado através de intervenções de enfermagem.  
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Em um estudo com 106 pacientes com IC, foi observado que 89% 

apresentavam baixo autocuidado em relação à atividade física e em 

monitorização diária do peso; 53% no controle de líquidos; 9% no uso correto 

dos medicamentos e 36% na restrição salina (17). 

Entretanto, a complexidade do autocuidado relacionada ao controle da 

dieta e dos medicamentos, monitorização diária do peso, entre outras medidas, 

podem ser elementos desencorajadores para os pacientes cronicamente 

doentes (5). 

A busca por estratégias que aumentem a adesão ao tratamento e o 

autocuidado tem sido objeto de pesquisas no Brasil e no mundo nos últimos 

anos. Resultados favoráveis ao manejo de programas educativos sobre o 

conhecimento sobre a doença, a qualidade de vida, hospitalização, adesão ao 

tratamento e melhora do autocuidado tem sido encontrados (18, 19). 

Sendo a IC uma síndrome complexa, muitos hospitais implementaram 

programas especiais de gerenciamento da doença. Alguns exemplos são as 

clínicas de insuficiência cardíaca, grupos de discussão e acompanhamento 

domiciliar. Nestes programas, enfermeiros especializados no manejo da 

doença fornecem acompanhamento individualizado e em grupo,com o objetivo 

de fornecer intervenções educativas e avaliação periódica para melhora das 

taxas de re-internação e da qualidade de vida, sendo iniciado desde a 

descoberta da doença ou alta após internação (20). 

Embora a maioria dos estudos descrevam efeitos favoráveis para as 

intervenções de manejo da IC, nem todos apresentaram resultados 

significativamente positivos, não permitindo avaliar a efetividade da intervenção 

realizada (21, 22). Metanálises apontam que os programas de manejo são 

vantajosos em reduzir a mortalidade e as readmissões hospitalares, além de 

demonstrar potencial capacidade de melhora da qualidade de vida e aumento 

da adesão ao tratamento. No entanto, alguns fatores tem sido apontados como 

determinantes para um programa bem-sucedido, como a sistematização das 

estratégias adotadas e a dedicação de profissionais especializados (21, 23, 

24). 

Entretanto, ainda existem dificuldades para a identificação da melhor 

estratégia como o melhor cenário para o desenvolvimento desses programas, a 
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heterogeneidade das intervenções e o número de profissionais envolvidos. O 

que dificulta a avaliação dos resultados e o seu real benefício (25).  

O entendimento sobre a doença funciona como um instrumento quando 

as pessoas desejam a mudança de comportamento e compreendem que ela é 

fundamental para a melhora da sua qualidade de vida. Desta forma, a 

informação serve como subsídio para a tomada de decisão, que deve ser 

apoiada pelos profissionais de saúde (7). 

Além disso, estes profissionais possuem a missão de proporcionar 

amplo acesso às informações sobre a doença e seu tratamento e opções para 

o a reabilitação de seus pacientes, sem excluir nenhuma modalidade e sistema 

de atenção à saúde. Cada pessoa é um ser único e completo, onde não 

somente o físico, mas os fatores mentais, emocionais e espirituais influenciam 

na condição de saúde. O tratamento centrado no indivíduo e na sua 

participação devem ser pautados em uma relação de harmonia, em que a 

informação é realizada como forma de integração entre profissional e paciente 

para a promoção do autocuidado (7).  

Dentre as modalidades utilizadas para o acompanhamento de pacientes 

com doenças crônicas, o grupo de orientação tem sido empregado como uma 

intervenção de reforço às orientações fornecidas durante a consulta 

ambulatorial. Torna-se uma forma de ampliar a discussão antes individual para 

a construção de uma discussão coletiva, de dificuldades e acertos comuns a 

pacientes que possuem a mesma doença (25). Geralmente o grupo de 

orientação está acompanhado de outra estratégia de manejo da doença como 

a consulta ambulatorial e a consulta por telefone. 

Como intervenção de enfermagem, o grupo de orientação é denominado 

na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) como Grupo de apoio, 

e é definido como “uso de um ambiente de grupo para proporcionar aos seus 

membros apoio emocional e informações relacionadas à saúde”(26). Sendo 

empregado pelos profissionais de enfermagem no manejo a pacientes em 

diversas condições crônicas. 

Um estudo que utilizou grupo de orientação, juntamente com a cartilha 

de apoio, a consulta por telefone e a visita domiciliar em 30 pacientes com IC 

ambulatoriais obteve aumento da solicitação de orientações à equipe 

multidisciplinar e adesão ao tratamento farmacológico (27). 
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O grupo de orientação também já foi utilizado, em pacientes asmáticos e 

diabéticos como forma de fornecer apoio para o autocuidado. Os pacientes 

avaliavam seus hábitos de vida e estabeleciam metas e estratégias para que 

melhorassem o seguimento das orientações (28). 

Apesar da evidência já comprovada da utilização de grupos de 

orientação em populações com doenças crônicas (29, 30) não é de nosso 

conhecimento estudos que utilizaram esta estratégia na avaliação da adesão 

ao tratamento e a manutenção, manejo e confiança do autocuidado em 

pacientes com IC no Brasil.  

Sendo assim, temos como questão de pesquisa: 

Qual o efeito da intervenção de enfermagem grupo de orientação, na 

adesão ao tratamento e no autocuidado de pacientes com IC crônica 

acompanhados em uma clínica especializada? 

1.1 Objetivos 

 

Partindo destas considerações foram elaborados os seguintes objetivos 

de pesquisa. 

 

 Geral: 

- Comparar o efeito entre a intervenção de enfermagem grupo de orientação e 

o tratamento convencional com consulta de enfermagem em pacientes com IC 

crônica de uma clínica especializada na adesão ao tratamento e no 

autocuidado. 

 Específicos: 

- Mensurar o grau de adesão, manutenção, manejo e confiança no autocuidado 

de pacientes com IC crônica de uma clínica especializada antes e após a 

participação em um grupo de orientação; 

- Avaliar as  características sociodemográficas que estão relacionadas à 

adesão e ao autocuidado; 
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1.2 Hipótese do estudo 

A hipótese do estudo é de ocorrer diferenças significativas maiores nos 

escores de adesão, manutenção, manejo e confiança no autocuidado de 

pacientes que receberam intervenção com o grupo de orientação quando 

comparado ao grupo de tratamento convencionalcontrole.  

A hipótese nula do estudo foi de não ocorrer diferença estatística 

significativa nos escores de adesão, manutenção, manejo e confiança no 

autocuidado de pacientes que receberam intervenção com o grupo de 

orientação quando comparado ao grupo de tratamento convencional.  

1.3 Justificativa e relevância 

Na busca por estudos que mostrassem o emprego da estratégia de 

grupo de orientação com pacientes com insuficiência cardíaca e seus principais 

efeitos, foi realizada uma revisão integrativa da literatura no Medline via 

PUBMED (Biomedical Literature Citations and Abstracts) e LILACS e Biblioteca 

Cochrane via BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde). Foram utilizados como 

descritores, de acordo com a busca por termos MeSH e DeCS, as seguintes 

palavras de acordo com a estratégia PICO: 

 

População 

Heart Failure OR Heart Failure, Diastolic OR Heart Failure, 
Systolic 

Insuficiência Cardíaca OR Insuficiência Cardíaca diastólica 
OR Insuficiência Cardíaca sistólica 

Intervenção 
Self-Help Groups 

Grupos de Autoajuda 

Comparação 

Patient Education as Topic OR Health Education 

Educação de pacientes como assunto OR Educação em 
saúde 

Desfecho 
Self care OR Adherence OR Patient compliance 

Autocuidado OR Cooperação do paciente 
Quadro 1: Termos utilizados para busca no banco de dados PUBMED/BIREME. 

 
Foram estabelecidos como critérios para inclusão dos estudos para esta 

revisão a adequação do tema proposto, a utilização da estratégia de grupo de 

orientação para pacientes adultos com insuficiência cardíaca; com metodologia 

definida como ensaio clínico; sem corte temporal definido e que estivessem 

redigidos em português, inglês ou espanhol. Foram excluídos aqueles que não 

apresentassem o texto completo disponível. 
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A combinação entre os termos foi realizada através do operador boleano 

AND, aplicando-se os filtros: ensaio clínico; português, espanhol e inglês. A 

busca foi realizada entre os meses de Dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014.  

Foram encontradas apenas 8 referências na Medline via PUBMED e 

nenhuma na BIREME. Destes, foram selecionados apenas uma referência 

(Pesquisa1). Na tentativa de novos achados, foi retirado o termo “Self-Help 

Groups” que talvez não esteja sendo empregado frequentemente como 

descritor dos estudos publicados. Repetindo-se a busca, foram encontrados 

168 estudos na Medline via PUBMED e três estudos na BIREME (Pesquisa 2). 

Na leitura dos resumos com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

foram selecionados 26 estudos, todos na base de dados Medline via PUBMED. 

Estes foram avaliados em seu texto completo por dois pesquisadores distintos 

e selecionados cinco estudos. O estudo selecionado na primeira pesquisa 

estava incluído entre os 5 selecionados posteriormente. 

 

FIGURA 1: Fluxograma da revisão integrativa sobre grupo de orientação. 

Os dados retirados dos estudos após a leitura foram: referência, 

amostra, estratégia utilizada, questionário aplicado, desfecho, número de 

encontros de grupo e nível de evidência do estudo segundo a Classificação do 

Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Estes foram digitalizados em um 

banco de dados no Microsoft Excel 2007 para análise descritiva, conforme 

quadro 2.  
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Autor Amostra  Estratégia Questionário Desfecho Número de encontros Nível de evidência 

Application of the health belief model in 
promotion of self-care in heart failure patients. 
 
Baghianimoghadam et  al, 2013 (31) 

180 Ensino em grupo com base em o Modelo de 
Crenças em Saúde (HBM); 
Filme educativo em CD; Auxílio por telefone 
caso necessário. 

Crenças em Saúde Susceptibilidade a descompensação 
percebida, Conhecimento,  
Benefícios percebidos Severidade percebida, 
Autocuidado. 

Um 1B 

Randomized Controlled Effectiveness Trial of 
Reciprocal: Peer Support in Heart Failure 
 
Heisler et al, 2013 (32) 

266 Grupo com sessão de 3 horas ou orientação 
por telefone, 
Filme em DVD,  
Suporte de pares. 

Questionário de qualidade de vida de Minnesota  
Suporte Social Específico para IC adaptado da Escala de 
Suporte Social da Diabetes  

Sobrevida 
Tempo para primeira reinternação 
Número de reinternações 
Mortalidade 

Quatro 2B 

The Heart Failure Adherence and Retention Trial 
(HART): Design and rationale 
 
Powell et al, 2008 (19) 
 

900 Reuniões em grupo de 2 horas de 5 a 10 
doentes. 

Teste de caminhada de 6-Minutos; 
Escore de cuidado fisiológico;  
Checklist de sintomas de IC; 
Índice de Qualidade de vida versão cardíaca; 
SF-36;  
MEMS contagem electronica de pílula;  
CALS Questionário de frequencia de alimentação; 
Avaliação de atividade física; 
Consumo de cigarro e álcool; 
Problemas com manejo da IC- Parte B;  
Eficácia do autocuidado do SM;  
Escala de Depressão Geriátrica; 
Desesperança, irritabilidade;  
Resultados do apoio social médico;  
Escala do Estado de Bem-estar Psicológico  

Morte por IC 
Hospitalização por IC 
Morte ou hospitalização por outras causas 
Qualidade de Vida 
Adesão medicamentosa e ao tratamento 
Eficácia do autocuidado 
Fatores psicossociais 

Dezoito 2B 

Long-Term Prospective, Randomized, Controlled 
Study Using Repetitive  Education at Six-Month 
Intervals and Monitoring for Adherence in Heart 
Failure Outpatients: The REMADHE Trial 
 
Bocchi et al., 2008(33) 

529 Educação individual 
Grupo de orientação 
Monitorização telefônica 

Questionário específico de auto-relato sobre adesão Morte por outras causas 
Morte inesperada em casa ou durante a 
hospitalização 
Hospitalização não planejada 
Qualidade de vida 
Viabilidade do estudo com base na 
percentagem de pacientes excluídos e dos 
que foram randomizados para intervenção e 
não participaram de mais de uma sessão 
educacional, 
Atendimento na emergência 
Dias de hospitalização 

Quatro 1B 

Uptake of self-management strategies in a heart 
failure management programme. 
 
Wrigh et al., 2003 (34) 
 

197 Sessão de grupo 
Diário de atividades 
Telefone e atendimento extra conforme 
necessidade 

Questionário pragmático com 4 questões;  
Avaliação do diário 

Participação no grupo 
Uso do diário  
Autocuidado 

Três 2B 

Níveis de evidência: 1A (Revisão sistemática com homogeneidade de ensaios clínicos controlados e randomizados); 1B (Ensaio clínico controlado e randomizado com intervelo de confiança estreito); 1C (Resultados 

terapêuticos do tipo “tudo ou nada”); 2A (Revisão sistemática com homogeneidade de estudos de coorte); 2B (Estudo de coorte, incluindo ensaio clínico randomizado de menor qualidade); 2C (Observação de resultados 

terapêuticos; Estudos ecológicos); 3A (Revisão sistemática com homogeneidade de estudos caso-controle); 3B (Estudo caso-controle); 4 (Relatos de caso) e 5(Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em 

matérias básicas)                                                               Quadro 2: Revisão integrativa sobre grupo de orientação. 
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Percebeu-se que as atividades de grupos descritas nos estudos 

avaliados foram utilizadas sempre em conjunto com outras estratégias de 

atendimento ao paciente, entre elas estão: monitorização telefônica (60%); 

apresentação de vídeo (20%) e estratégia de suporte entre pares (40%). 

O número de encontros propostos nos estudos variaram de 1 a 18. 

Sendo que apenas um estudo realizou um único encontro; 40% realizaram de 1 

a 3 e 40% realizaram mais de 4 encontros. 

Dentre os desfechos abordados, encontrou-se a qualidade de vida; 

severidade da doença; autocuidado; conhecimento; adesão; fatores 

psicossociais; mortalidade; hospitalizações e dias de hospitalização; conforme 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Desfechos encontrados na revisão integrativa sobre grupos de 

orientação (n=5 estudos). Niterói, 2014. 

Desfechos N (%) 

Qualidade de vida 2 (40%) 
Severidade da doença 2 (40%) 

Autocuidado 1 (20%) 

Conhecimento 1 (20%) 

Adesão 2 (40%) 

Fatores psicossociais 1 (20%) 

Mortalidade 3 (60%) 

Hospitalização 3 (60%) 

Dias de hospitalização 1 (20%) 

 

A análise dos resultados encontrados nos estudos tornou-se difícil 

devido os diferenciados desfechos, entretanto, pode-se notar pouca efetividade 

dessas estratégias para a diminuição da hospitalização e mortalidade, mas 

alguma melhora nos desfechos de qualidade de vida, fatores psicossociais, 

conhecimento, adesão e autocuidado. 

Nenhum dos estudos utilizou algum questionário de autocuidado 

validado anteriormente, sendo as avaliações realizadas por meio de 

questionários abertos e diários de relatos dos próprios pacientes. 

Desta forma, mostrou-se a relevância da realização deste estudo que 

avaliou a estratégia de grupo de orientação como intervenção de enfermagem 

única e seu efeito nos desfechos adesão, manutenção, manejo e confiança no 

autocuidado de pacientes com IC crônica em uma clínica especializada no 
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Brasil. Ressalta-se a importância do uso de questionários previamente 

avaliados psicometricamente, traduzidos e adaptados para uso no Brasil e  

diversas outras culturas e línguas para a mensuração destes desfechos. Estes 

podem oferecer maior fidedignidade na avaliação e maiores possibilidades de 

comparações com demais intervenções educativas, fornecendo melhores 

evidências na escolha de intervenções eficazes para este grupo de pacientes.  

A implementação do Programa de Extensão Universitária intitulado 

“Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente”, iniciado em 2006, na 

Universidade Federal Fluminense, que incorpora diversos projetos de 

extensão, dentre eles, “Grupo de Orientação Coração Valente”,  e tem como 

proposta a realização de atividades educativas em grupo de pacientes e 

familiares com IC atendidos no Hospital Universitário Antônio Pedro, foi a 

grande motivação para o desenvolvimento deste estudo. 

Os pacientes são encaminhados após a alta hospitalar ou pelas demais 

especialidades ambulatoriais, para atendimento multiprofissional na clínica de 

Insuficiência cardíaca. Estes, são atendidos por enfermeiros, médicos 

cardiologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e farmacêuticos para 

avaliação clínica especializada. 

A equipe de enfermagem realiza sua avaliação por meio da consulta de 

enfermagem sistematizada a fim de identificar os diagnósticos de enfermagem 

e implementar cuidados específicos e pautados nas diretrizes e consensos 

nacionais e internacionais sobre o manejo farmacológico e não farmacológico 

do paciente com IC crônica. Os resultados esperados incluem melhora na 

adesão ao tratmento, no autocuidado, na qualidade de vida e diminuição da 

hospitalização e mortalidade por IC(18). 

Além da consulta de enfermagem, outras estratégias são implementadas 

com este fim, como a visita domiciliar, a monitorização telefônica e orientações 

na sala de espera. A estratégia da sala de espera é realizada através de 

orientações gerais sobre promoção a saúde durante a espera entre as 

consultas dos diversos profissionais de saúde.  

O Grupo Coração Valente surgiu como alternativa de intervenção de 

enfermagem com orientações aos pacientes com IC e seus familiares através 

da educação em saúde. O enfermeiro, como coordenador do grupo, incorpora 
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nesta intervenção os outros profissionais da equipe multidisciplinar, como 

médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, farmacêuticos,  

psicólogos. Por ser uma atividade lúdica, favorece o vínculo paciente-

profissional-família.  

Desta forma, este ensaio clínico foi essencial para avaliar o efeito desta 

estratégia e fornecer reflexões sobre a intervenção grupo de orientação e suas 

relações com o manejo da adesão e do autocuidado para pacientes com IC. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Insuficiência cardíaca 

 

A Insuficiência cardíaca pode ser classificada como uma síndrome 

clínica complexa, em que há uma disfunção cardíaca, que ocasiona 

inadequado suprimento de sangue para atender as necessidades metabólicas 

tissulares, apesar de valores normais ou aumentos consideráveis de pressão 

(35).  

Em um estudo desenvolvido por Araújo et al. (2005), no mesmo cenário 

onde foi desenvolvido o presente estudo, com 70 pacientes com IC no ano de 

2002, houve 465 diárias hospitalares. Destas, 389 internações foram em 

enfermaria e 79 em terapias intensivas. O custo por consulta ambulatorial foi de 

R$14,14; com medicamentos R$83.430,00; por paciente internado de 

R$4.033,62 e com a realização de exames complementares de R$557,28 por 

paciente/ano. A hospitalização representou 39,7% dos gastos diretos e as 

medicações 38,3% (36). 

Essa síndrome clínica de fenômenos complexos e de curso progressivo 

constitui-se no resultado final comum de qualquer doença cardíaca, estrutural 

ou funcional que diminua a capacidade de enchimento ou ejeção do ventrículo 

esquerdo. Envolvendo diversos mecanismos em sua fisiopatologia, entre eles 

distúrbios hemodinâmicos que se associam as alterações sistêmicas, do 

miócito, apoptose, e assim a remodelação cardíaca e do interstício, disfunção 

endotelial, ativação neuro-hormonal (angiotensina II, catecolaminas, endotelina, 

aldosterona), pró-inflamatória e de fatores do crescimento. Hormônios de ação 

vasodilatadora e natriurética também estão envolvidos na IC e exercem 

supressão dos níveis plasmáticos de noradrenalina, renina e aldosterona, além 

de inibirem a hipertrofia miocítica e a fibrose intersticial (4). 

Os sinais e sintomas clínicos de IC podem ser reconhecidos de acordo 

com a disfunção existente, podendo ser sistólica, diastólica ou ambas, de um 

ou ambos os ventrículos. Em adultos a IC geralmente está relacionada com a 

disfunção ventricular esquerda sistólica (IC sistólica). Porém, cerca de 30% 

desta população possui disfunção diastólica isolada do ventrículo esquerdo 
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(VE), caracterizando a IC diastólica. Esta se diferencia pela dificuldade no 

enchimento ventricular, com fração de ejeção (FE) normal. Embora o distúrbio 

da função diastólica possa estar associado à função sistólica normal, o oposto 

geralmente não ocorre. À medida que a função sistólica se deteriora, há 

declínio paralelo do enchimento ventricular rápido (4). 

As manifestações clínicas mais observadas na IC são: a diminuição da 

tolerância aos esforços, que se manifesta clinicamente por dispneia e fadiga; 

retenção hídrica, que pode resultar em estertores pulmonares, elevação da 

pressão venosa jugular e da pressão sanguínea arterial e edema periférico; 

além da ansiedade e da depressão (35). 

Para a classificação funcional da IC utiliza-se a estabelecida pela New 

York Heart Association (NYHA), que se baseia na severidade clínica e na 

limitação funcional observada nos pacientes em relação à capacidade de 

desenvolverem suas atividades diárias (37). 

De acordo com a New York Heart Association (NYHA), as classes 

funcionais se dividem em: 

- Classe I: Ausência de sintomas (dispneia) durante atividades 

cotidianas, semelhante ao de indivíduos normais; 

- Classe II: Sintomas desencadeados por atividades cotidianas; 

- Classe III: Sintomas desencadeados em pequenos esforços; 

- Classe IV: Sintomas em repouso.  

 

O tratamento da Insuficiência Cardíaca deve ser farmacológico e não 

farmacológico. No tratamento farmacológico é priorizado o uso de drogas como 

os inibidores da ECA, digitálicos, diuréticos, antagonistas da aldosterona, 

bloqueadores beta adrenérgicos, vasodilatores diretos, antagonistas dos 

receptores da angiotensina II, antagonistas dos canais de cálcio, antiarrítmicos 

e anticoagulantes. Suas doses e horários, além dos tipos mais adequados a 

serem usados, devem ser avaliados pelo médico e determinado de acordo com 

o quadro e a classificação apresentada pelo paciente(38). 

Já o tratamento não farmacológico deve ser desenvolvido por uma 

equipe multiprofissional envolvida no atendimento ao paciente com IC, tais 

como, enfermeiros, médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, 
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entre outros. Este está relacionado à identificação da etiologia e retirada da 

causa subjacente; eliminação ou correção de fatores agravantes e a 

modificação no estilo de vida. Nesta modificação pode-se citar a programação 

de uma dieta hipossódica, hipocalórica e hipolipídica; o controle na ingestão de 

líquido; a desestimulação da ingestão de álcool e do consumo de tabaco; o 

incentivo a prática de atividades físicas moderadas e controladas; a discussão 

para a promoção da atividade sexual e laborativa; a avaliação dos aspectos 

psicossociais desenvolvidos pelo paciente e por sua família e a vacinação, que 

deve ser estimulada e encontrar-se em dia, principalmente quanto à prevenção 

a gripe (20). 

Gaui et al. (2010) avaliaram a mortalidade nos estados de Rio de 

Janeiro, São Paulo e Rio Grande de Sul por IC, entre os anos de 1998 e 2005, 

e exceto no grupo de pessoas com 80 anos ou mais, as taxas de morte tem 

diminuído, sendo então a tendência brasileira de 43% de redução em não 

idosos (39). 

Entretanto, no Brasil, a IC ainda corresponde a 30% das internações 

relacionadas ao aparelho cardiovascular, sendo a principal causa de internação 

nos maiores de 60 anos. A duração média das internações é de 5,8 dias, 

gerando um custo anual de aproximadamente R$200 milhões. A variação da 

mortalidade hospitalar é de 5,6% a 6,0%, porém, ainda é difícil calcular a taxa 

de reinternações no SUS (20). 

Considerando que as mais frequentes causas de internação por IC são 

previsíveis, como a falta de seguimento do regime medicamentoso e dietético, 

podemos atribuir a queda desse índice à atenção multidisciplinar, ampliada nas 

últimas décadas. Isso se deu principalmente com a criação de clínicas 

especializadas no atendimento de pacientes com IC. Este atendimento está 

vinculado à estratégias específicas para aumento da adesão ao tratamento, 

melhora do conhecimento sobre a doença e capacitação dos indivíduos na 

busca por um melhor autocuidado (20). 
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2.2 Adesão ao tratamento 

 

Considera-se como adesão ao tratamento o grau no qual o 

comportamento do paciente corresponde ao conselho do médico e da equipe 

de saúde que o assiste, podendo ser determinado pela mudança no estilo de 

vida que porporciona maior bem-estar e saúde, o comparecimento nas 

consultas e maior controle da medicação. Dessa forma, sendo classificado 

como não-aderente, o indivíduo que não transforma seus hábitos nocivos e/ou 

não consegue adquirir o controle sobre seu tratamento (7). 

Alguns termos como aderência, observância, complacência e fidelidade 

são utilizados como sinônimos para adesão. Na literatura internacional o termo 

adesão pode ser traduzido como “compliance”, “adherence” ou “concordance” 

(40). 

O termo “compliance” refere a “obediência participativa e ativa do 

pacientes à prescrição médica”, considerando que essa prescrição não seja 

apenas a de medicamentos, mas também dos cuidados direcionados pela 

equipe multiprofissional. Este, entretanto, sugere que o paciente seja passivo 

as orientações médicas e que o plano terapêutico não tenha sido estabelecido 

em concordância entre ambos(40).  

Já os termos “adherence” ou “concordance” denotam não apenas o 

seguimento da prescrição, mas a participação do paciente na definição de seu 

plano de cuidados (40). Desta forma, o termo “adherence” tem sido utilizado no 

conceito da World Health Organization que foi adotado para este trabalho. 

Diversas são as formas de avaliação e mensuração da adesão. Uma das 

possibilidades é a divisão em adesão medicamentosa e não medicamentosa.  

Adesão medicamentosa pode ser definida como a administração das 

doses conforme prescrição (receita médica) ao longo de período determinado, 

sendo descritos como aderentes aqueles que atingem igual ou acima de 80% 

de doses corretas (41). 

Já adesão não-medicamentosa refere-se aquela que atende as 

orientações para mudanças de hábitos de saúde, como seguimento da dieta 

planejada, avaliação do peso diário, prática de exercícios físicos regulares, 

acompanhamento do estado de saúde entre outros (41). 
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Em estudo realizado com 252 pacientes internados devido à IC, na 

região sul do Brasil, com média de idade de 63±13 anos, sendo 

prevalentemente homens de cor branca, foi identificado que 112 (47%) 

pacientes referiram alta adesão ao tratamento farmacológico, enquanto 

somente 45(18%) eram aderentes ao tratamento não farmacológico. Os 

pacientes considerados mais aderentes foram aqueles que estatisticamente já 

conheciam previamente o manejo não farmacológico e seus cuidados (10). 

Mostrando a importância para atividades de ensino. 

A mensuração da adesão pode ser realizada de maneira direta ou 

indireta, contudo deve-se considerar a auto avaliação como problemática. Entre 

os métodos diretos estão a avaliação da cartela de medicamentos e a 

concentração de uma droga ou metabólito em exames laboratoriais (urina ou 

sangue). Como desvantagens desta técnica, incluem-se o tempo gasto e o alto 

custo (42). 

Em relação às formas indiretas, destacam-se os questionários diários de 

medicações dos pacientes, taxas de renovação de receitas e pílulas, todavia 

estes podem configurar em resultados superestimados. Assim, os dois 

métodos podem ser válidos na medida em que estejam interligados ao 

acompanhamento clínico, fundamentado nos resultados terapêuticos 

alcançados (42). 

Entre os questionários para a avaliação da adesão, existem os gerais e 

outros específicos para determinada doença. Entre os mais aplicados para 

populações com problemas cardiovasculares, temos: 5-item MOS General 

Adherence Scale (43);Questionário de Adesão a Medicamentos - Qualiaids 

(QAM-Q) (44); Teste de Morisky (45); Questão de Haynes (46); Heart Failure 

Compliance Questionnaire(12); Questionário de Adesão para Paciente com IC 

(33).  

Os validados e mais utilizados no Brasil para avaliação da adesão em 

pacientes com Insuficiência cardíaca são Teste de Morisky (45) e Questionário 

de Adesão para Paciente com IC (33). O primeiro é específico para avaliação 

de adesão medicamentosa e o segundo, além deste item, avalia o seguimento 

da dieta com restrição salina e hídrica, restrição da ingestão de álcool, 
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verificação diária do peso e comparecimento nas consultas. Ambos são 

autoaplicáveis. 

Na literatura, grande parte dos estudos sobre adesão trata da questão 

medicamentosa e em segundo plano da adesão dietética e de exercícios 

físicos em pacientes com Insuficiência cardíaca. De forma geral, todos refletem 

bons impactos na diminuição da mortalidade, melhora da qualidade de vida e 

baixos índices de re-hospitalização (7, 10, 47-51). 

Apesar destes resultados positivos, a adesão ainda é considerada baixa 

na população com Insuficiência cardíaca. Em uma meta-análise realizada por 

Wu JR et al. (2008), taxas de não aderência à medicação em pacientes com IC 

variavam entre 40% e 60%, podendo chegar a valores de 10% a 92%, 

considerando vários métodos de medição (52).  

Um recorte prospectivo do estudo COACH, realizado por Van der Wal et 

al. (2010), com 830 pacientes, pós-hospitalização por IC (70 anos de idade, 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo 34%), mostrou que pacientes que não 

foram aderentes a pelo menos uma das recomendações tiveram um maior 

risco de mortalidade ou re-internação (HR 1,40, P < 0,01). Assim como a não 

realização de exercício físico (HR 1.48, P< 0,01) e não pesar-se diariamente 

(HR 1,57, P = 0,02). Pacientes que não se mostraram aderentes de forma geral 

ou que não se pesavam e não praticavam exercícios apresentaram mais 

descompensações (53). 

Diversos fatores podem predispor a baixa adesão, devendo ser 

considerada como multifatorial (7). O complexo regime terapêutico; a 

associação com outras comorbidades; a dificuldade de lidar com o diagnóstico 

de uma doença crônica, portanto incurável; o alto custo com o tratamento; a 

baixa cognição, já que a maioria dos pacientes é idosa; a depressão; a baixa 

empatia com a equipe de saúde assistente; entre outros que individualmente 

possam interferir mais ou menos na autogestão da doença são exemplos de 

barreiras para a adesão (41). 

A falta de conhecimento e a incapacidade do paciente em associar um 

fato ocorrido com algo aprendido e resultado de um comportamento, foi 

apontado em um estudo qualitativo com pacientes com IC, realizado por Riegel 

e Carlson (2002), sobre facilitadores e barreiras para o autocuidado. Por 
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exemplo, a relação entre a ingestão de uma dieta hipossódica que pode evitar 

a retenção hídrica e aumento de peso e consequentemente um quadro de 

descompensação, não são facilmente entendidos pelos pacientes (54). 

Desta forma, estratégias que aumentem o conhecimento e as 

habilidades para lidar com a Insuficiência cardíaca estão sendo amplamente 

testadas, a fim de atingirem melhora do autocuidado e adesão no alcance de 

melhores prognósticos. Sendo considerados não apenas os fatores individuais, 

mas também aqueles relacionados a doença; às crenças de saúde, hábitos de 

vida e culturais; ao tratamento; a instituição e ao relacionamento com a equipe. 

Estes programas geralmente são gerenciados por enfermeiros, 

responsáveis por toda a coordenação do tratamento do paciente, identificando 

suas necessidades e encaminhando-os para os profissionais mais adequados, 

quando necessário. Além disso, é responsável pela a monitorização e 

promoção da adesão ao tratamento, buscando alternativas para tal (4). 

Para que haja mudança de comportamento que atinja uma adequada 

adesão, torna-se necessário a adoção de estratégias educacionais e 

motivacionais que proporcionem o esclarecimento de dúvidas e a ação 

reflexiva e consciente dos pacientes. Os enfermeiros são os principais 

profissionais na realização de programas para este objetivo, principalmente no 

manejo do tratamento não farmacológico (4;8;23; 27;55-56). 

Percebe-se que a atuação do enfermeiro como educador e gerenciador 

das estratégias que promovam a adesão ao tratamento e o autocuidado são 

fundamentais para a mudança de comportamento. 

2.3 Autocuidado 

 

As dificuldades no seguimento do tratamento recomendado são 

compartilhadas por doentes em diversas condições crônicas. As variações 

entre períodos de apresentação aguda e ausência total de sintomas também 

são consideradas comuns nestes tipos de doenças. Essa dinâmica leva ao 

paciente a avaliação constante de sua condição, intencionalmente ou não, e à 

variação do seguimento correto das recomendações. O paciente percebe o que 
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se passa e reproduz seu autocuidado/comportamento de acordo com a sua 

percepção de certo e errado (42). 

Entretanto, como já mencionado, o descontrole da doença e a não 

realização da prática do autocuidado representamuma ameaça para a vida do 

paciente com IC, pois favorece o aparecimento de complicações (57). 

O termo autocuidado pode ser definido como um processo de decisão 

natural que envolve a escolha de comportamentos que mantenham a 

estabilidade fisiológica (manutenção) e de resposta aos sintomas quando  

estes ocorrem (manejo). Aqueles que praticam o autocuidado tentam atingir 

uma vida saudável, aderir ao regime de tratamento e monitorar seus sintomas 

(13). 

Assim, o processo de manutenção do autocuidado refere-se à aderência 

de práticas saudáveis referidas pelos profissionais de saúde no tratamento, 

como a realização de exercícios físicos, o comparecimento as consultas, a 

monitorização do peso e o uso correto das medicações. Já o manejo do 

autocuidado, reflete um processo de pensamento lógico para identificação de 

alterações dos parâmetros de saúde, seguida de uma avaliação da importância 

dos sinais e sintomas e tomada de atitude para melhora desses, com avaliação 

de sua efetividade (13; 58; 59). 

A confiança é outro fator de extrema importância ao se tratar de 

autocuidado. Ela pode ser traduzida como uma convicção de uma pessoa em 

ser capaz de fazer ou realizar alguma atitude ou procedimento. A 

autoconfiança está relacionada a comportamentos positivos, ou seja, bem-

sucedidos. Se uma determinada ação reflete em melhora do desconforto 

respiratório ou diminuição dos índices de edema, por exemplo, 

consequentemente reperticurão em melhora do seguimento terapêutico, pois 

reforça um comportamento que gerou algo benéfico ou, da mesma forma, foi 

capaz de remover eventos aversivos (60). 

A promoção da autoconfiança é relevante pois promove a segurança do 

indivíduo, mostrando-o que é capaz e que pode ter iniciativa própria de realizar 

a manutenção e o manejo do seu cuidado. 

Entretanto, a promoção da confiança deve ser planejada, uma vez que 

feita de maneira errada pode ocasionar frustação e sentimento de fracasso. A 
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oferta de condições e estratégias adequadas devem ser prioridades nos 

programas de manejo a pacientes com Insuficiência cardíaca, considerando a 

idade dessa população, escolaridade, hábitos de vida e capacidades pré-

existentes (60). 

Desta forma, a prática do autocuidado é um procedimento complexo que 

exige pensamento crítico e habilidade de pacientes e cuidadores, que deve ser 

apoiado e incentivado pela equipe multiprofissional (58). 

É importante entender como e se os pacientes conseguem modificar seu 

autocuidado como resultado às intervenções e quais são as maiores barreiras. 

Por isso, foram criados instrumentos de avaliação do autocuidado para 

pacientes com doenças crônicas, como: Questionnaire of Diabetes Self-Care 

Activities (61), Evaluación de la capacidad de agencia de autocuidado en el 

paciente con hipertensión arterial (62), Escala de Comportamentos do 

Tratamento de Pacientes com Problemas Cardíacos (63),entre outros. Para a 

Insuficiência cardíaca atualmente existem dois instrumentos validados no 

Brasil, Self-care Heart Failure Index – SCHFI (64) e a European Heart Failure 

Self-care Behavior Scale – EHFScB (65).  

Apesar de ambos terem sido validados por rigorosos testes 

psicométricos em diversas línguas (inglês, japonês, espanhol, alemão, 

português) avaliam diferentes aspectos do autocuidado. O instrumento 

americano (Self-care Heart Failure Index) é dividido em três subescalas que 

avaliam a manutenção, o manejo e a confiança do autocuidado. O 

originalmente holandês (European Heart Failure Self-care Behavior Scale) 

avalia em 15 questões, através de uma escala likert, as estratégias de ensino 

quanto ao autocuidado, ou seja, se é necessário maior tempo de 

acompanhamento quanto a uma determinada questão (58). 

A escolha entre uma ou outra escala fica à disposição da equipe de 

profissionais, quanto às necessidades de avaliação, aos pacientes e ao cenário 

em que será aplicado. Mas, ambas revelam informações fidedignas quanto a 

esta questão tão importante no atendimento ao pacientes com Insuficiência 

cardíaca (58). 

Também é de extrema importância a participação da equipe 

multidisciplinar não só na avaliação, mas na promoção de um autocuidado 
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adequado. Cada um em seu papel, o médico tem o dever de diagnosticar a 

doença e estabelecer e informar o tratamento que será adotado; o enfermeiro 

de supervisionar e auxiliar no autocuidado por meio da capacitação do paciente 

e seus familiares; os fisioterapeutas e educadores físicos na realização do 

treinamento físico apropriado; o nutricionista na avaliação dietética e 

acompanhamento nutricional; e o psicólogo e assistente social que auxiliam 

pacientes e familiares a lhe darem com as diversidades da doença, 

principalmente com as questões sociais e relações pessoais (57). 

Segundo a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem, o enfermeiro pode 

proporcionar à assistência ao autocuidado com um ou mais dos seguintes 

métodos: agir ou fazer para a pessoa; guiar e orientar; proporcionar apoio físico 

e psicológico; proporcionar um ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal 

e ensinar. A utilização de um ou de outro fica a cargo do quadro em que o 

indivíduo se encontra e as necessidades que o mesmo apresenta (66). 

Desta forma, a ação da enfermagem para o autocuidado é um atributo 

complexo do enfermeiro que permite que ajam, conheçam e ajudem a cumprir 

as demandas terapêuticas, realizando ou desenvolvendo a capacidade do 

paciente para o autocuidado (66) . 

São três os sistemas criados por Orem, o terceiro denominado “sistema 

de apoio-educação” é o mais discutido nesta ocasião, em que o papel do 

enfermeiro é o de educador ou consultor, promovendo o paciente como agente 

de autocuidado, em que ele seja capaz de tomar a decisão, ter o controle do 

comportamento e a aquisição de conhecimento e habilidades (66). 

Dentre as práticas de autocuidado que devem ser realizadas por 

pacientes com IC, uma revisão integrativa mostrou que as mais citadas 

estavam a restrição salina, pesagem diária, restrição hídrica, monitorização e 

reconhecimento de sintomas, exercício físico e terapia medicamentosa. Outras 

medidas também importantes no cuidado ao paciente com IC não foram 

assinaladas, mas merecem atenção, como imunização anual, abstinência de 

fumo e bebidas alcoólicas, busca de conhecimento sobre a doença, não auto-

administração de medicamentos potencialmente prejudiciais (57). 

Um estudo avaliou o autocuidado em 5964 pacientes com Insuficiência 

cardíaca dos Estados Unidos, México, Brasil, Europa, Austrália e alguns países 
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da Ásia, utilizou as duas escalas (SCHFI e EHFScB). A maioria dos pacientes 

relataram tomar seus medicamentos prescritos de forma adequada, mas o 

exercício e controle do peso eram baixos. Desses, 106 eram brasileiros, e 89% 

não praticavam exercícios, além de ter baixo controle do peso, 53% não 

tomaram a vacina contra gripe e 36% tinham baixo controle do sal. O Brasil 

ficou em segundo lugar entre os países com menor autocuidado em relação à 

atividade física e monitorização do peso. Este estudo demonstrou que o 

autocuidado de pacientes com Insuficiência cardíaca é mundialmente 

deficiente, mas que no Brasil os índices são ainda mais baixos (67). 

Em estudo com 30 pacientes, na Colômbia, a avaliação de uma 

intervenção educativa foi comparada ao atendimento habitual. A avaliação do 

autocuidado se deu através da aplicação da Escala de Comportamentos do 

Tratamento de Pacientes com Problemas Cardíacos. No início do estudo os 

escores eram semelhantes entre grupo intervenção e controle (40±6,2 e 

52,2±10,1 respectivamente). Considerando que o escore máximo é de 84 

pontos, e que a maior pontuação representa melhor nível de autocuidado, 

demonstrou-se mais uma vez que os índices não eram altos (27). 

Já em um estudo piloto realizado em Atlanta, que avaliou uma 

intervenção sobre autocuidado para pessoas que tinham IC e diabetes, o 

autocuidado foi avaliado antes e após a intervenção com a SCHFI versão 6.2. 

Os pacientes apresentavam em média o escore de manutenção de 67,1±19,4; 

de manejo de 68,4±23.7 e de confiança de 70,5±19.9, pré-intervenção. Ao 

contrário dos estudos já mencionados, esta população possuía um bom 

autocuidado, considerando que nesta escala um bom autocuidado é 

evidenciado a partir do escore acima de 70 pontos (68). 

A variação entre o nível de autocuidado de uma população para outra 

pode acontecer devido ao atendimento prestado, nível cultural e educacional 

da população, maior ou menor oferta dos serviços de saúde, variação entre o 

sistema de apoio a estes pacientes, entre outros fatores.  

Porém, ainda é difícil a comparação entre populações devido ao uso de 

inúmeros instrumentos. Isto dificulta ainda mais a avaliação do autocuidado em 

si, além das estratégias para o manejo desta condição, reforçando a 

necessidade do desenvolvimento de estudos nessa área. 
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2.4 Grupo de orientação 

 

Enfermeiros, por serem profissionais alocados em todos os cenários de 

atenção à saúde, devem se apoderar da oportunidade de auxiliar pacientes e 

familiares a promover seu autocuidado. Promovendo a melhora da percepção 

de sinais de descompensação e como lidar com eles; a seguir de forma mais 

traquila e adaptável a realidade de vida, o tratamento sugerido e assim obter 

melhores resultados (69). 

A equipe multidisciplinar também deve estar integralmente envolvida 

nesse processo, buscando as melhores estratégias para a promoção do 

cuidado ao paciente com insuficiência cardíaca. 

Entre as variadas estratégias de abordagem educacional, pode-se citar 

as visitas domiciliares, o monitoramento telefônico, a consulta ambulatorial 

individual, os programas de entretenimento online e o grupo de orientação (25). 

O grupo de orientação pode ser empregado como ferramenta de 

aproximação entre pacientes e profissionais de saúde, possibilitando melhor 

interação, despertando vínculo de confiabilidade e promovendo o 

conhecimento sobre a doença (70). 

Torna-se a oportunidade de provocar nesses pacientes a reflexão sobre 

seus atos, discussão entre vivências similares, proporcionando a construção, 

juntamente com o apoio profissional e em grupo, formas mais adequadas de se 

adaptarem ao tratamento e melhorarem seu autocuidado (70). 

A ideia de proporcionar educação em saúde em grupo não possui um 

início definido, mas Joseph H. Pratt foi um de seus idealizadores. Empregando 

uma reunião semanal com pacientes portadores de tuberculose, em 1905, para 

inicialmente estreitar a relação com eles e posteriormente promover a melhora 

do autocuidado. Isso foi feito através de conselhos, instruções e apoio. A 

melhora foi percebida principalmente pela convivência entre pessoas que 

possuíam sinais e sintomas semelhantes e que reproduziam atitudes diferentes 

ou parecidas de conviver com a doença (71). 

Mais tarde, ele ampliou o método de grupo para os cuidados com 

pacientes cardíacos e diabéticos, acreditando que os resultados alcançados 

estão relacionados à influência de uma pessoa sobre a outra. O grupo 
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configura-se no momento em que sentimentos como depressão, solidão, 

pessimismo e outros, provenientes do processo patológico podem ser 

amenizados pelo suporte emocional estabelecido pelo grupo que compartilha 

preocupações e experiências semelhantes (72). 

Outro estudo valorizou a busca por melhora na qualidade de vida e 

número de readmissões através da avaliação educacional individual e 

utilização do grupo de orientação até 6 meses pós-alta. O grupo foi coordenado 

por um médico e uma enfermeira e abordavam temas compatíveis aos sinais 

de descompensação e entendimento sobre a IC. Foram contabilizadas 34 

internações a mais no grupo que não recebeu a intervenção, com aumento do 

tempo de internação em 96 dias. A qualidade de vida também foi menor nesse 

grupo de pacientes. Mostrando que o grupo de orientação pode ser uma 

intervenção possível para esta população (73). 

O grupo de orientação também foi utilizado como forma de discussão 

direta e promoção de apoio em um estudo para o estabelecimento da 

autogestão do tratamento da IC, asma e diabetes. Os pacientes deveriam 

analisar suas condições e seus hábitos de vida e traçar metas e estratégias 

para que esses fossem modificados, caso estivessem em desacordo com seu 

tratamento. Além disso,deveriam registrar seus passos em um diário de 

atividades (28). 

De forma semelhante também foi estudado o uso de um diário após três 

encontros de grupo para promover a percepção e ação sobre o autocuidado 

em pacientes com IC, não tendo efeito nos desfechos de morte e 

hospitalização, mas obtendo menor tempo de internação e melhora da 

qualidade de vida (34). 

Nestes casos, o paciente possuía a autonomia de traçar as melhores 

formas de enfrentamento das dificuldades da sua doença, com apoio do 

enfermeiro e da troca de informações entre os demais participantes do grupo. 

Um estudo com um grupo de pacientes com IC durante duas semanas 

recebeu orientações e encorajamento sobre possíveis mudanças para a 

melhora da qualidade de vida. A partir da escolha do que deveria ser 

modificado, formulários que disponibilizavam estratégias para o alcance destas 

metas e meios de monitorar sua evolução eram disponibilizados. Depois de 
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algumas semanas, os participantes foram convidados a discutir seus 

progressos (55).  

Outra estratégia associada ao grupo de orientações foi o vídeo no 

período pós-alta em um único encontro que conseguiu demonstrar diferenças 

significativas nos desfechos de severidade da doença, autocuidado e 

conhecimento (31). 

Através dos grupos de orientação também estão sendo desenvolvidas 

as atividades entre pares, que trata de um sistema de apoio estabelecido 

inicialmente dentro de um grupo, mas com o objetivo de promover o apoio com 

pelo menos duas pessoas nos momentos extra grupo, com a supervisão de 

uma equipe multidisciplinar (32). 

Entretanto, não são todos os estudos que conseguem atingir resultados 

favoráveis. Na comparação entre o grupo de orientação e o suporte telefônico, 

não foi demonstrado diferenças significativas e clínicas entre os dois grupos 

quanto morte, hospitalização, progressão da doença e autocuidado (19). 

Os grupos podem ser formados com diferentes objetivos entre eles o de 

oferecer suporte; treinamento de realização de tarefas; socialização; ensino 

para a mudança de comportamento; treinamento das relações humanas e 

psicoterapia (72). É importante a definição do caráter inicial do grupo para a 

determinação das atividades a serem realizadas e do perfil de seus 

participantes. Para a melhora do autocuidado e da adesão de pacientes com 

doenças crônicas, a junção de alguns desses objetivos deve ser considerado. 

Na década de 70 a formação de grupos de autoajuda, principalmente 

para doenças crônicas se consolidou. E na enfermagem esse movimento se 

confirmou como uma das possibilidades de trabalho, tanto entre equipes como 

na execução de atividades educativas com pacientes ou com outros 

profissionais na discussão de casos, por exemplo (72). 

A formação acadêmica do enfermeiro direcionada ao ensino clínico, 

entretanto, traz dificuldades na construção de grupos sob sua coordenação. 

Essa dificuldade não está relacionada às questões técnicas ou ao cuidado em 

si, mas no domínio do relacionamento com as pessoas e sua complexidade. O 

tratamento com a dinâmica de grupo pode ser considerado recente dentro da 

história de enfermagem e carece de mais investimentos. Por isso, a 
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enfermagem tenta iniciar-se nessa área buscando formar um conteúdo teórico 

particular, frente à dificuldade de encontrar na literatura nacional, instrumentos 

que fundamentem a participação do enfermeiro para a atividade em grupo (72). 

O que se percebe é a construção do conhecimento de grupo através da 

vivência particular de cada coordenador, faltando ainda discussões teóricas 

que subsidiem esta atividade e a tornem instrumentos eficazes para a obtenção 

de resultados favoráveis aos objetivos propostos. Além da condução empírica 

do processo grupal, a discussão entre profissionais é ruim, o que torna o 

processo ainda mais complexo (74).  

Em uma revisão de literatura foi demonstrado a utilização do grupo para 

diversos objetivos pela equipe de enfermagem como: recurso na assistência 

como meio de reabilitação e promoção da saúde; para produção de 

conhecimentos, em que são discutidos as metodologias e os conceitos de 

grupo e como atividade didático-pegadógica (75). Neste estudo, basearemos 

no primeiro objetivo descrito. 

A Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) é uma 

classificação que tenta abranger e padronizar os cuidados prestados pela 

equipe de enfermagem ao paciente, comunidade ou família, com a finalidade 

de melhorar a documentação clínica e a compreensão dessas atividades, além 

da avaliação da produtividade e competência, buscando a reflexão para o 

planejamento da prática em enfermagem (26). 

Denomina-se intervenção de enfermagem as diversas formas de 

tratamento estabelecidas através do julgamento clínico e do conhecimento 

prévio de uma enfermeira, para melhorar os resultados apresentados pelo 

paciente/comunidade/família (26). 

Na quarta edição da NIC são dispostas 514 intervenções e mais de 12 

mil atividades de enfermagem, cada uma contendo seu título e definição 

padronizados e atividades que ficam a cargo do enfermeiro a seleção, de 

acordo com o resultado a ser obtido frente ao diagnóstico de enfermagem 

estabelecido. Estas intervenções estão agrupadas em 7 domínios e 30 classes 

diferentes. 

Dentre estas intervenções, destaca-se o Grupo de Apoio definido como 

“uso de um ambiente de grupo para proporcionar aos seus membros apoio 
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emocional e informações relacionadas à saúde” (26), situado no domínio III – 

Domínio Psicossocial, que se refere a diagnósticos, resultados e intervenções 

para a promoção da saúde mental e emocional e a função social excelentes; na 

classe Enfrentamento, que engloba o ajuste ou adaptação a eventos 

estressantes.  

A intervenção Grupo de Apoio traz como atividades: 

 

Atividades da NIC 
Determinar o nível e a adequação do atual sistema de apoio do paciente 

Usar um grupo de apoio durante os estágios de transição para auxiliar o paciente a adaptar-se 
a um novo modo de vida 

Determinar o propósito do grupo e a natureza do processo de grupo 

Criar uma atmosfera descontraída e de aceitação 

Esclarecer desde o início as metas do grupo e as responsabilidades dos membros e líderes 

Usar um contrato escrito, se considerado adequado 

Escolher os membros capazes de contribuir para a interação em grupo e com ela beneficiar-se 

Formar um grupo com tamanho ideal: de 5 a 12 membros 

Tratar da questão da frequência dos membros 

Encontrar-se em sessões de 1 a 2 horas, quando adequado 

Iniciar e terminar no horário, e esperar que os participantes permaneçam até o término 

Organizar as cadeiras num círculo, próximas umas das outras 

Programar um número limitado de sessões (comumente de 6 a 12), em que o trabalho do grupo 
possa ser concluído 

Tornar públicas as políticas para ser um membro de modo a evitar problemas que possam 
surgir à medida que o grupo evolui 

Monitorar e dirigir o envolvimento ativo dos membros do grupo 

Encorajar a expressão e o partilhamento de conhecimento baseado em experiências 

Encorajar a expressão de ajuda mútua 

Encorajar encaminhamentos adequados a profissionais na busca de informações 

Enfatizar a responsabilidade e o controle pessoais 

Manter estímulo positivo para mudanças de comportamento 

Enfatizar a importância do enfrentamento ativo 

Manter estímulo positivo para mudanças de comportamento 

Identificar temas para tópicos que ocorram nas discussões do grupo 

Não permitir que o grupo se torne um agrupamento social não produtivo 

Auxiliar o grupo a evoluir através dos estágios de desenvolvimento de grupos: desde a 
orientação, passando pela coesão, até o término. 

Satisfazer às necessidades do grupo como um todo, bem como às necessidades de cada 
indivíduo no grupo. Utilizar uma coliderança quando adequado 

Fonte: MCCLOSKEY, JC.; BULECHEK, GM.; trad. Regina Garcez. Classificação das 
Intervenções de Enfermagem (NIC). 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 1089 p. 

Quadro 3: Atividades do Grupo de Apoio segundo a NIC. 

 

Mediante as atividades acima, considerou-se oportuno utilizar como 

base a intervenção Grupo de Apoio, para a reconstrução da estratégia Grupo 
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de Orientação Coração Valente, que será melhor descrita no capítulo de 

métodos. 

O Grupo de Orientação Coração Valente, como já descrito na introdução 

deste estudo, existe desde 2006 e é desenvolvido com pacientes com IC 

atendidos em um hospital universitário de Niterói e tem como finalidade 

promover a troca de experiências entre pacientes acometidos com Insuficiência 

Cardíaca (IC) e seus cuidadores diretos e indiretos, acompanhados por 

profissionais da área de saúde; promover a melhora da adesão desses 

pacientes ao tratamento estipulado aumentando seu conhecimento sobre a 

doença, fatores de riscos e hábitos de vida; proporcionar melhora em sua 

qualidade de vida; e praticar a multidisciplinaridade no atendimento ao 

paciente. 
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3. MÉTODOS 
 

3.1. Desenho do estudo 

Ensaio clínico randomizado, que comparou o desempenho de duas 

estratégias: a intervenção de enfermagem grupo de orientação e o atendimento 

convencional, através de consulta de enfermagem.  Os pacientes considerados 

elegíveis foram randomizados para receber a intervenção de enfermagem de 

orientações em grupo (grupo intervenção) ou atendimento convencional (grupo 

controle). 

3.2. Participantes do estudo 

O estudo foi realizado na Clínica de Insuficiência Cardíaca, localizada no 

Ambulatório de Atendimento à Comunidade da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense da cidade de Niterói, 

composto por uma sala de espera, 2 dois consultórios e uma sala de grupo. 

Foram considerados candidatos ao estudo pacientes que estivessem 

inseridos no atendimento ambulatorial de uma Clínica de Insuficiência Cardíaca 

em um hospital universitário terciário-quaternário do município de Niterói, no 

estado do Rio de Janeiro; que atenderam aos critérios de inclusão: diagnóstico 

médico de IC independente da etiologia, com fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo normal ou diminuída, idade ≥ 18 anos e classes funcionais I-III 

NYHA. 

Como critérios de exclusão foram considerados: evento de Infarto Agudo 

do Miocárdio (IAM) três meses antes da inserção na pesquisa; cirurgia de 

revascularização do miocárdio no mês anterior ou necessidade da mesma; 

pacientes com sequelas neurológicas cognitivas; não residir nas cidades de 

Niterói, São Gonçalo ou Rio de Janeiro e não possuir contato telefônico fixo 

direto. 

3.3. Intervenção 

O acompanhamento dos pacientes no grupo intervenção e controle se 

deu da seguinte forma: 
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3.3.1. Grupo Intervenção (GI) 

Foram realizados durante o seguimento do estudo: 2 consultas de 

enfermagem e 16 encontros de grupo. Para que fossem considerados inclusos 

no estudo, o participante deveria comparecer as 2 consultas ambulatoriais e a 

3 ou mais encontros. Estas atividades seguiram os seguintes parâmetros:  

a) Consulta de Admissão / Avaliação 

Atividade: avaliação das características clínicas através da anamnese, 

realização de exame físico e coleta de dados laboratoriais, realização de 

orientações de enfermagem quanto às informações gerais de saúde, 

como a manutenção de uma alimentação saudável e a importância do 

acompanhamento de saúde regular. Distribuição de um panfleto com 

descrição dos 10 passos para melhor qualidade de vida (Anexo B) e 

uma cartilha educativa sobre IC, para complemento das informações 

fornecidas. Foram aplicados a Escala de Autocuidado em Insuficiência 

Cardíaca (Anexo C) para avaliação do autocuidado e o Questionário de 

Adesão para IC (Anexo D).  

Duração: aproximadamente 60 minutos 

Local: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Frequência: fase de admissão e após conclusão dos encontros de grupo 

ou sempre que necessário 

Dia da semana: Sexta-feira 

 

b) Grupos de orientação 

Atividade: Foram programados oito encontros de grupo, em que se 

abordou, através do processo de ensino-aprendizagem, as seguintes 

áreas temáticas:1) Definição de IC; 2) Sinais e sintomas de 

descompensação, como agir?; 3) Vacinação + Atividade física, 

sexualidade e sono, são importantes?; 4) Controle da dieta, bebida e 

dicas para o dia-a-dia; 5) Tabagismo; 6) Principais medicações e seus 

efeitos; 7) Revisão de conceitos e a importância dos cuidados; 8) 

Relaxamento e relação social; sendo estes apresentados através de 

uma atividade de avaliação do conhecimento prévio; estratégia interativa 
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do conteúdo programado e uma avaliação coletiva do conteúdo e da 

atividade realizada, buscando a adesão ao tratamento, a manutenção, o 

manejo e a confiança do autocuidado. Os encontros de grupo com 

temas variados eram realizados com o intervalo de 15 dias. Os temas 

eram repetidos no intervelo de sete dias, a fim de aumentar a 

oportunidade de participação. As atividades foram desenvolvidas 

conforme POP (Apêndice A). 

Duração: aproximadamente 90 minutos 

Local: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Frequência: semanal 

Dia da semana: Quinta-feira 

 

A construção da estratégia de grupo foi baseada na intervenção de 

enfermagem da Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC), intitulada 

Grupo de Apoio que tem como definição “uso de um ambiente de grupo para 

proporcionar aos seus membros apoio emocional e informações relacionadas à 

saúde” (26). 

O quadro abaixo mostra as atividades elencadas para esta intervenção, 

de acordo com a NIC, e como foram utilizadas nas atividades do Grupo de 

Orientação : 

Atividades da NIC Grupo de Orientação 
Determinar o nível e a adequação do atual 
sistema de apoio do pacientes 

Avaliado durante a consulta de enfermagem e 
no convite para participação dos familiares 

Usar um grupo de apoio durante os 
estágios de transição para auxiliar o 
paciente a adaptar-se a um novo modo de 
vida 

Utilizado para pacientes em acompanhamento 
ambulatorial recente ou não por IC 

Determinar o propósito do grupo e a 
natureza do processo de grupo 

Discutido no primeiro encontro, estabelecendo 
como objetivo a troca de ideias sobre a 
vivência com a IC e a formação de uma 
relação interpessoal. 

Criar uma atmosfera descontraída e de 
aceitação 

Construída uma relação de companheirismo 
em que todos poderiam se expressar 

Esclarecer desde o início as metas do 
grupo e as responsabilidades dos 
membros e líderes 

As metas estabelecidas foram a discussão de 
8 pontos importantes para o seguimento do 
tratamento, tendo o coordenador a 
responsabilidade de conduzir as atividades e 
os membros de participar das mesmas 

Usar um contrato escrito, se considerado 
adequado 

Foi apresentado o regimento do Grupo 
Coração Valente 

Escolher os membros capazes de 
contribuir para a interação em grupo e com 
ela beneficiar-se 

Feito através da randomização da amostra e 
do convite da equipe multiprofissional 
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Formar um grupo com tamanho ideal: de 5 
a 12 membros 

Eram convidados no máximo 15 membros, 
mas foram feitos encontros com até 2 
membros 

Tratar da questão da frequência dos 
membros 

Discutido a importância da presença dos 
membros, elaborada uma carteirinha com a 
marcação dos encontros 

Encontrar-se em sessões de 1 a 2 horas, 
quando adequado 

A duração era de no máximo 1h 30 min. 
 

Iniciar e terminar no horário, e esperar que 
os participantes permaneçam até o término 

Estratégias para integração do grupo eram 
feitas para que permanecessem até o final 

Organizar as cadeiras num círculo, 
próximas umas das outras 

Sempre eram dispostas assim 

Programar um número limitado de sessões 
(comumente de 6 a 12), em que o trabalho 
do grupo possa ser concluído 

Realizados 16 encontros sendo que deveriam 
participar de 3, já que 8 desses repetiam os 
assuntos abordados 

Tornar públicas as políticas para ser um 
membro de modo a evitar problemas que 
possam surgir à medida que o grupo evolui 

Não cabe ao grupo criado, no qual os 
membros eram convidados 

Monitorar e dirigir o envolvimento ativo 
dos membros do grupo 

Participação de um coordenador e pelo 
menos um assistente 

Encorajar a expressão e o partilha mento 
de conhecimento baseado em experiências 

Feito em todos os encontros 

Encorajar a expressão de ajuda mútua Feito em todos os encontros 

Encorajar encaminhamentos adequados a 
profissionais na busca de informações 

Eram convidados profissionais para a 
discussão de temas que surgissem 

Enfatizar a responsabilidade e o controle 
pessoais 

Feito em todos os encontros 

Manter estímulo positivo para mudanças 
de comportamento 

Reforço das atividades positivas e enfatizar a 
discussão de soluções em coletivo 

Enfatizar a importância do enfrentamento 
ativo 

Feito em todos os encontros e estabelecendo 
apoio 

Manter estímulo positivo para mudanças 
de comportamento 

Sistema de apoio integral e orientações 
pertinentes a mudança de comportamento 

Identificar temas para tópicos que ocorram 
nas discussões do grupo 

Disponibilizada uma caixa de sugestões aos 
participantes 

Não permitir que o grupo se torne um 
agrupamento social não produtivo 

Mantida interação permanente com o tema 
discutido no encontro 

Auxiliar o grupo a evoluir através dos 
estágios de desenvolvimento de grupos: 
desde a orientação, passando pela coesão, 
até o término 

Primeiros encontros feitos como orientação, 
após fortalecimento das ideias e estratégias e 
após avaliação das atividades. 

Satisfazer às necessidades do grupo como 
um todo, bem como às necessidades de 
cada indivíduo no grupo. 

Discussão coletiva das melhores formas e 
atividades a serem desenvolvidas, dando 
espaço para expressão individual e coletiva 
de opiniões 

Utilizar uma coliderança quando adequado Não empregado 

Fonte: MCCLOSKEY, Joanne C.; BULECHEK, Gloria M.; trade. Regina Garcez. Classificação 
das Intervenções de Enfermagem (NIC). 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 1089 p. 
Quadro 4: Atividades do Grupo de Apoio segundo a NIC e a utilização no Grupo Coração 

Valente 

 

Tratou-se de três grupos fechados que poderiam comportar no máximo 

15 participantes cada. Os familiares dos participantes também foram 

convidados a participar. Foram convidados profissionais da saúde, como 
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assistente social, psicóloga, nutricionistas, enfermeiros e acadêmicos de 

enfermagem. 

Entre os profissionais fixos como participantes do grupo teve como 

coordenadora uma enfermeira e facilitadora/observadora uma acadêmica de 

enfermagem. 

O tema dos encontros foi estabelecido conforme as Diretrizes Brasileiras 

de Insuficiência cardíaca, assim como pela American Heart Association, como 

sendo os mais importantes para o manejo do tratamento em Insuficiência 

cardíaca. Desta forma, os temas dos encontros foram: 

 

1 Definição de IC e principais cuidados 

2 Sintomas de descompensação, como agir? 

3 Vacinação + Atividade física: importância pra saúde 

4 Controle da dieta, bebida e dicas para o dia-a-dia 

5 Tabagismo 

6 Principais medicações e seus efeitos 

7 Insuficiência cardíaca: o que aprendemos? 

8 Relação com a família e amigos, alívio do estresse e da ansiedade 

Quadro 5: Temas dos encontros do Grupo de Orientação. 

 

Mesmo sendo propostos temas fixos para discussão em grupo, em 

todos os encontros foi disponibilizado uma caixa, com papel e caneta para caso 

algum participante quisesse sugerir algum tema. A oportunidade para que os 

mesmos propusessem novos temas também foi dada. Durante os encontros, 

caso surgisse algum novo tópico, este era abordado. 

Cada encontro foi divido em três momentos:  

1) Acolhimento: recepção e apresentação dos participantes do grupo e do tema 

do dia; 

2) Dinâmica: atividade lúdica (filme e jogos) ou palestra realizada para o 

desenvolvimento do tema proposto; 

3) Reflexão: avaliação do tema discutido, depoimentos pessoais, agendamento 

do novo encontro e encerramento. 

O plano de atividades desenvolvidas estão relacionadas no Apêndice A. 
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3.3.2. Grupo Controle (GC) 

O grupo controle recebeu o tratamento convencional, sendo agendados 

para duasconsultas de enfermagem ambulatoriais, uma na admissão do estudo 

e outra após o término do período de seguimento de seu respectivo GI. Essas 

consultas seguiram os seguintes parâmetros: 

a) Consulta de Admissão/Avaliação 

Atividade: avaliação das características clínicas através da anamnese, 

realização de exame físico e coleta de dados laboratoriais, realização de 

orientações de enfermagem quanto à informações gerais de saúde, 

como a manutenção de uma alimentação saudável e a importância do 

acompanhamento de saúde regular, e distribuição de um panfleto com 

descrição dos 10 passos para melhor qualidade de vida (Anexo B) e 

uma cartilha educativa sobre IC, para complemento das informações 

fornecidas. Também foram aplicados a Escala de Autocuidado em 

Insuficiência Cardíaca (Anexo C) para avaliação do autocuidado e o 

Questionário de Adesão para IC (Anexo D).  

Duração: aproximadamente 60 minutos 

Local: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Frequência: fase de admissão e após conclusão dos encontros de grupo 

Dia da semana: Sexta-feira, de 13:00 às 17:00h. 

3.4. Desfechos 

Foram considerados como desfecho primário o escore de Manutenção, 

Manejo e Confiança do autocuidado em IC e de adesão ao tratamento, 

analisados a partir dos questionários: 

 

a) Escala de Autocuidado em Insuficiência Cardíaca (Anexo C) 

Trata-se de uma versão traduzida e validada para português por Ávila et 

al. (2013)(79), do questionário Self-care of Heart Failure Index versão 6.2, 

criado por Riegel et al. (2004) (64), que possui 22 questões divididas em três 

escalas: Manutenção do autocuidado (10 itens), Manejo do autocuidado (6 

itens) e Confiança no autocuidado (6 itens).  
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As respostas para os itens variam de “nunca/raramente” a 

“sempre/diariamente” para escala de Manutenção do autocuidado; “pouco 

provável” a “muito provável” para escala de Manejo do autocuidado e “não 

confiante” a “extremamente confiante” para escala Confiança no autocuidado. 

Os temas abordados nas questões versam sobre: mensuração do peso e de 

edemas; atividade física; assiduidade nas consultas; dieta; medicamentos; 

reconhecimento dos sinais e sintomas de descompensação; atividades de 

manejo dos sinais e sintomas e confiança para a tomada de decisão. 

Os escores para cada subescala devem ser calculados separadamente, 

podendo cada uma variar de 0 a 100 pontos, sendo a pontuação de 70 ou mais 

pontos, considerado um autocuidado adequado.  

Para o cálculo do escore da subescala de Manutenção do autocuidado, 

o item 8 deve ser revertido, já que é o único item com resposta negativa. O 

escore desta subescala tem como pontuação mínima 10 e máxima de 40 

pontos. Desta forma, deve-se usar para o seu cálculo final padronizado em 100 

pontos a fórmula: (soma dos itens da sessão A – 10) x 3,333 (64). 

O escore da subescala de Manejo do autocuidado, com seis itens, cuja 

resposta varia de 0 a 4, tem como pontuação mínima 4 e máxima de 24 pontos. 

Assim, para o cálculo final, deve-se ser aplicada a fórmula: (soma dos itens da 

sessão B – 4) x 5 (64). Esta escala só deve ser aplicada a pacientes que 

apresentaram episódios de descompensação com dispneia e edema no mês 

anterior a aplicação do questionário. Neste estudo, foi aplicado em 11 

pacientes no grupo controle e 09 pacientes no grupo intervenção, com um total 

de 20 pacientes no momento inicial, repetindo o mesmo quantitativo no 

momento final. 

Na subescala Confiança do autocuidado, com seis itens, o escore 

mínimo é de 6 e máximo de 24 pontos, e para seu cálculo final deve-se utilizar 

a fórmula: (soma dos itens da sessão C – 4) x 5,56 (64). 

 

b) Questionário de Adesão para Paciente com IC (Anexo D) 

O questionário de adesão (42), previamente adaptado e validado foi 

aplicado para avaliação da adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico de pacientes com IC. Possui 10 questões relacionadas ao uso 



49 

 

dos medicamentos prescritos, verificação do peso, ingestão de sal, ingestão 

hídrica e comparecimento às consultas e exames marcados. A variação da 

pontuação é de zero a 26 pontos, portanto quanto mais próximo de 26 pontos 

melhor é o grau de adesão atingido. 

 

3.5. Cálculo da amostra 

Para o cálculo da amostra do estudo foi considerada a população de 

pacientes atendida no ambulatório da Clínica de IC do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), cenário do estudo, que atualmente é de 200 pacientes 

registrados em um banco de dados único.  

Utilizou-se uma fórmula para estudos experimentais para comparação 

de duas populações normais e hipótese bilateral. Foi considerado o nível de 

confiança de 95% (Z = 1,96), poder de 80% (Z = 0,84), desvio-padrão estimado 

em 20 pontos (definida a partir do desvio padrão considerado pela autora da 

Escala de Autocuidado em IC, que varia de 13 até 25 pontos, adotando-se um 

ponto intermediário) e diferença clinicamente relevante de 8 pontos. O cálculo 

levou a uma estimativa de 50 indivíduos em cada grupo, formando a amostra 

total de 100 sujeitos. 

3.6. Randomização 

A randomização foi realizada por uma pessoa que não participava nem 

pela coleta de dados e nem pela realização da intervenção. A técnica escolhida 

foi a de sorteio em blocos, que compreendeu o sorteio a cada 15 (quinze) 

pacientes elegíveis para o estudo, através do sorteio de cara e coroa, em que 

cara correspondia à alocação no grupo intervenção e coroa no grupo controle. 

Os pacientes que concordaram em participar do estudo e assinaram o TCLE 

foram identificados por números arábicos em cartões individuais e entregues 

ao responsável pela randomização. Após o sorteio, os cartões numerados 

correspondentes a cada paciente eram condicionados em envelopes pardos e 

guardados em local seguro. A equipe responsável pela intervenção do grupo 

de orientação teve acesso aos envelopes que indicavam os pacientes 
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3º Grupo 
de 

orientação 

1º Grupo 
de 

orientação 

sorteados para o grupo intervenção e ficou responsável por entrar em contato 

com os pacientes e convidá-los para a participação das reuniões de grupo. 

3.7. Mecanismos de Alocação/Implementação 

A equipe que participou da pesquisa foi dividida em três grupos: 

a) Grupo de avaliação: composto por duas enfermeiras mestres, duas 

enfermeiras mestrandas, duas enfermeiras e uma acadêmica de 

enfermagem bolsista. 

b) Grupo intervenção: composto por uma enfermeira mestranda, uma 

acadêmica de enfermagem bolsista de iniciação científica, duas 

nutricionistas e uma psicóloga. 

c) Grupo de randomização: composto por uma enfermeira doutora e 

uma acadêmica de enfermagem. 

 

Em seguida, encontra-se o protocolo do estudo com os mecanismos 

usados na implementação da sequência de alocação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma do protocolo do estudo 
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Foram selecionados dentre os pacientes cadastrados no banco de 

dados da Clínica de IC do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) os 

pacientes elegíveis para o estudo e estes foram agendados para consulta de 

admissão, no período entre Outubro de 2012 e Novembro de 2013. O 

agendamento para a consulta de admissão foi feito por convite telefônico. 

Foram realizados três tentativas telefônicas, em diferentes dias, sendo então 

excluído, o paciente que não se conseguiu contato. 

Na consulta de admissão foram levantados os dados de identificação, 

avaliação clínica e informações para contatos futuros. Além disso, foram 

levantados o nível de autocuidado e adesão ao tratamento. Também foram 

realizadas orientações educativas de enfermagem com informações gerais de 

saúde, como a manutenção de uma alimentação saudável e a importância do 

acompanhamento de saúde regular. Nesta consulta, também foram descritos 

ainda os objetivos deste estudo e a possibilidade de participação do paciente, 

sendo aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo 

A), conforme Resolução CNS n° 196/96, entregue ao mesmo para leitura 

juntamente com o enfermeiro, que retirou todas as possíveis dúvidas.  

Todos passaram por treinamento para realização das atividades 

destinadas além da utilização e interpretação do Questionário de Adesão para 

pacientes com insuficiência cardíaca e  a Escala de Autocuidado em 

Insuficiência Cardíaca, a fim de evitar possíveis vieses na coleta dos dados. A 

descrição dessas atividades estão apresentadas no quadro 4. 

 

Tema 
Carga 

Horária 
Plano de treinamento 

Apresentação da 

pesquisa 

2h - Explicação dos objetivos e métodos; 

- Apresentação das atividades da pesquisa (captação de 

pacientes, consulta de enfermagem, grupo de orientação); 

- Divisão dos profissionais quanto as atividades. 

Conceito de adesão ao 

tratamento; manutenção, 

manejo e confiança do 

autocuidado 

4h - Exposição teórica sobre os conceitos de adesão ao tratamento; 

manutenção, manejo e confiança do autocuidado; 

- Principais fatores relacionados a adesão e autocuidado em 

pacientes com IC; 

- Atividades realizadas para a promoção da adesão e do 

autocuidado em pacientes com IC; 
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Discussão sobre o 

instrumento de consulta 

de enfermagem 

4h - Construção do POP de Consulta de Enfermagem; 

- Reformulação e apresentação do instrumento de consulta de 

enfermagem; 

- Treinamento sobre aplicação do instrumento de consulta de 

enfermagem. 

Discussão sobre os 

questionários 

4h - Apresentação do Questionário de Adesão para pacientes com IC 

e da Escala de Autocuidado para pacientes com IC;  

- Retirada de dúvidas sobre os conceitos contidos nos 

questionários; 

- Aplicação dos questionários entre os participantes; 

- Reflexão sobre as principais dificuldades e possibilidades para 

aplicação dos questionários. 

Discussão do instrumento 

de captação de pacientes 

4h - Apresentação do instrumento de captação; 

-Treinamento sobre a aplicação do instrumento; 

-Retirada de dúvidas. 

Construção das 

atividades do Grupo de 

Orientação  

4h - Apresentação dos temas programados para discussão em grupo; 

-  Construção do POP Grupo Coração Valente; 

- Construção do cronograma. 

Quadro 6: Cronograma do programa de treinamento para equipe da pesquisa. 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Medicina/Hospital Antônio Pedro, sob o parecer nº 175.302 e CAAE: 

07313112.5.0000.5243 (Anexo E). 

Como se trata de uma pesquisa clínica foi registrada no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) e passa por análise. 

3.8 Cegamento 

Os responsáveis pela randomização, a equipe de avaliação responsável 

pelas consultas ambulatoriais e o estatístico responsável pela análise dos 

dados foram cegos. 

A equipe responsável pela intervenção não teve contato com os 

pacientes do grupo controle, portanto eram cegos para esse grupo de 

pacientes. 

Os pacientes não eram cegos, uma vez que sabiam se estavam ou não 

participando da intervenção proposta. 
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3.9 Análise Estatística 

A organização dos dados foi realizada através da construção e síntese 

do banco de dados pelo programa Microsoft Excel, 2007. Os dados coletados a 

partir dos instrumentos de pesquisa foram tabulados e analisados pelo 

programa SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 17.0. 

As variáveis categóricas foram expressas através de distribuições de 

frequências e percentuais e as contínuas com o cálculo de média e desvio 

padrão. As diferenças entre as médias dos escores segundo diferenças socio-

demográficas foram testadas com o T-Student. 

A comparação dos escores iniciais do grupo controle e intervenção de 

adesão ao tratamento e manutenção, manejo e confiança do autocuidado entre 

foram testadas com o Teste T-Student. 

A avaliação dos questionários (Questionário de Adesão para pacientes 

com IC e Escala de Autocuidado em Insuficiência Cardíaca) nesta população 

foi realizada. A Consistência interna foi determinada utilizando o coeficiente alfa 

de Cronbach. Valores superiores a 0,7 foram considerados satisfatórios (76) . A 

avaliação da validade de construto por meio exploratório foi feita através da 

análise de fatores: teste de Bartlett de esfericidade (BTS) e a Kaiser- Meyer- 

Olkin (KMO2) para avaliar a aplicabilidade do método fatorial ao conjunto de 

dados. A adequação do modelo fatorial para a análise dos dados foi expressa 

por valores de p < 0,05 para o BTS e maiores que 1 para o KMO2. E então foi 

construída a matriz de correlação dos dados.  

Para a extração dos fatores procedeu-se a análise dos componentes 

principais, seguida da rotação Varimax, que transforma ortogonalmente os 

fatores, visando à obtenção de uma estrutura de independência entre os 

mesmos, e maior interpretabilidade (77).  

A determinação do número de fatores a serem extraídos foi baseada no 

teste gráfico de Cattel (scree plot), que traça uma reta entre os autovalores e 

os fatores, em sua ordem de extração. Os valores localizados antes do ponto 

de inflexão da reta indicam o número de fatores a serem retidos (78).  

O valor de p bivariado < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significante para todas as análises. 

A análise por sua vez foi realizada conforme protocolo do estudo. 
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Medicina/Hospital Antônio Pedro, sob o parecer nº 175.302 e CAAE: 

07313112.5.0000.5243 (Anexo E). 

Como se trata de uma pesquisa clínica foi registrada no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) e passa por análise. 
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4. RESULTADOS 
 

 

A participação dos pacientes no estudo seguiu o seguinte modelo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama CONSORT. 

 

O cálculo para amostra do estudo foi de 100 pacientes, sendo 50 para o 

grupo intervenção e 50 para o grupo controle, conforme descrito na 

metodologia. Desta forma, foram feitas as tentativas telefônicas para um total 

de 200 pacientes. Entretanto, foram atendidos para a consulta de avaliação 56 

pacientes. Nesta etapa, foram perdidos 144 pacientes, sendo 139 por 

dificuldade no contato telefônico para o convite na participação do estudo e 05 

por óbito. 

RECRUTAMENTO NA 

CLÍNICA DE IC 

200 pacientes 

CONSULTA DE 

ADMISSÃO 

56 pacientes 

RANDOMIZAÇÃO 

GRUPO INTERVENÇÃO 

29 pacientes 
GRUPO CONTROLE 

27 pacientes 

Perdas (n=18) 

Razões: < 3 encontros (15) 

             Dialíticos (01) 

             Mudança de cidade (01) 

             Óbito (01) 

 

 

Perdas (n=11) 

Razões: Contato telefônico (07) 

Desistência (04) 

CONSULTA DE AVALIAÇÃO 

27 pacientes 

GRUPO INTERVENÇÃO 

11 pacientes 

GRUPO CONTROLE 

16 pacientes 

Perdas (n=144) 

Razões:  

Contato telefônico (139) 

Óbito (05) 
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Os 56 pacientes captados foram randomizados e redistribuídos em 29 

pacientes participantes ao grupo intervenção e 27 pacientes no grupo controle. 

No grupo intervenção tivemos uma perda de 18 pacientes, os motivos 

foram: a participação de menos de 3 encontros de grupo (15 pacientes); início 

da terapia dialítica (01 paciente); mudança da cidade de domicílio (01 paciente) 

e óbito durante a participação do estudo (01). Totalizando 11 pacientes para 

avaliação ao final do estudo no grupo intervenção. 

No grupo controle foram 11 pacientes perdidos, sendo 07 por dificuldade 

de contato telefônico para o agendamento da consulta de avaliação e 04 por 

não quererem mais participar do estudo. Totalizando 16 pacientes no grupo 

controle no final do estudo. 

4.1 Caracterização dos participantes 

O perfil sócio-demográfico dos participantes selecionados apresenta-se 

conforme a tabela 2. 

Dos 27 participantes, 19(70,3%) eram do sexo masculino e tinham 

média de idade de 62,5±11,5 anos. O grau de escolaridade predominante foi o 

nível fundamental, 19(70,3%) participantes, e a renda, em média, foi de 

R$949,1±511,7, sendo 17(63,9%) aposentados. A maioria era casado 

21(77,8%) e 10(37,0%) evangélicos. 

Em relação ao perfil clínico, o tempo de doença foi de aproximadamente 

11,2±8,2 anos, classe funcional prevalente foi de NYHA II 13(48,1%), com 

fração de ejeção média de 54,0±15,3. A última internação teve o intervalo 

médio de 29,0±37,9 meses. O número de comorbidades associadas foi de 

aproximadamente 2,4±1,2. A quantidade de medicamentos em uso foi de 

5,2±2,0. Na amostra, 3(11,1%) eram tabagistas e 9(33,3%) etilistas. Referiram 

problemas de memória 10(37,0%) dos participantes e declararam-se ansiosos 

a metade da amostra 14(50,0%). 

A amostra foi homogênea na divisão entre grupo controle e intervenção 

em praticamente todas as variáveis, apenas a variável etilismo apresentou 

diferença estatisticamente significativa, sendo 50,0% dos pacientes no GC e 

9,1%paciente no GI. 
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Tabela 2: Caracterização sócio-demográfica e clínica dos pacientes com IC (n=27). Niterói, 

2014. 

Variáveis Sociodemográficas 
Grupo Controle  

(n=16) 
Grupo Intervenção 

(n=11) 
Total 

(n=27) 
p-valor 

Sexo 
    Masculino 11(68,5%) 8(72,7%) 19(70,4%) 1,0** 

Idade 62,9±11,9 62,0±11,6 62,5±11,5 0,85* 

Tipo racial auto-declarado 
    Brancos 1(3,7%) 4(14,8%) 5(18,5%) 0,17** 

Negra/Parda 13(43,8%) 7(27,3%) 10(37,0%) 0,17 ƚ 

Fonte de renda 
    

Aposentado 9(56,3%) 8(72,7%) 17(63,9%) 0,64ƚ 

Renda 957,7±535,8 936,2±501,6 949,1±511,7 0,92* 

Escolaridade 
    Ensino Fundamental 13(81,3) 6(54,5%) 19(70,3%) 0,51** 

Estado civil 
    Casado 10(62,5%) 11(100,0%) 21(77,8%) 0,07** 

Religião 
    Evangélica 5(31,3%) 5(45,5%) 10(37,0%) 0,32** 

Variáveis Clínicas         

Tempo de início da doença 
(anos) 10,1±4,5 12,9±12,0 11,2±8,2 0,41* 

Última internação (meses) 24,2±43,1 24,0±31,5 29,0±37,9 0,99* 
Início de tratamento no HUAP 
(anos) 7,1±2,8 7,2±4,2 7,1±3,3 0,92* 

FEVE (%) 52,4±14,4 56,1±17,3 54,0±15,3 0,65* 

Número de comorbidades 2,4±1,4 2,5±1,0 2,4±1,2 0,87* 
Número de medicamentos 
utilizados 5,5±2,4 4,8±1,3 5,2±2,0 0,39* 

Classe funcional (NYHA) 
    II 8(50,0%) 5(45,5%) 13 (48,1%) 0,73** 

Tabagismo 1(6,3%) 2(18,2%) 3(11,1%) 0,35 ƚ 

Etilismo 8(50,0%) 1(9,1%) 9(33,3%) 0,03 ƚ 

Problemas de memória 6(37,5%) 4(36,4%) 10(37,0%) 0,59
ƚ
 

Ansiedade auto-declarada 8 (50,0%) 6 (54,5%) 14 (51,8%) 0,61
**
 

*Teste T-Student 
    ** Teste Qui-quadrado 

ƚ Teste Exato de Fisher     

 

4.2 Avaliação de adesão e autocuidado entre grupos 

Os desfechos adesão do tratamento e manutenção, manejo e confiança 

do autocuidado, foram avaliados no momento inicial e final do estudo, através 

dos escores do grupo intervenção, do grupo controle e da amostra total, 

apresentada na tabela 3. Também foram apresentados o p-valor de 
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comparação no momento inicial do estudo entre o grupo intervenção e final, a 

fim de mostrar a homogeneidade da amostra quanto a estes desfechos. 

Os escores de adesão (14,11±3,41), manutenção do autocuidado 

(43,82±15,54), manejo do autocuidado (56,26±29,10) e confiança do 

autocuidado (62,01±23,94), mostraram-se abaixo do ideal, já que para adesão 

a pontuação máxima seria de 26 pontos, enquanto para manutenção, manejo e 

confiança do autocuidado o ideal seria a pontuação maior que 70. 
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Tabela 3: Valores médios dos escores de manutenção, manejo e confiança do autocuidado e adesão no tempo inicial e pós-randomização e diferença entre 

elas no momento final e inicial (n=27). Niterói, 2014. 

Escores 
Grupo Intervenção 

(n=11) 
Grupo Controle 

(n=16) 
Total Inicial 

(n=27) p-valor 

Diferença de médias            
(IC 95%) 

Momento Final-Inicial p-valor 

Momento Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial   

Adesão 13,91±3,59 14,82±2,31 14,25±3,39 14,69±3,52 14,11±3,41 14,74±3,03 0,80 0,47 (-3,09 – 4,04) 0,79 

Manutenção 49,09±11,84 49,09±19,68 40,20±17,06 43,74±17,96 43,82±15,54 45,92±18,50 0,15 -3,54 (15,43 – 8,35) 0,54 

Manejo* 56,55±30,67 48,89±18,83 56,06±29,00 27,73±21,37 56,26±29,10 37,25±22,51 0,97 15,73 (-16,91 – 48,37) 0,32 

Confiança 74,80±16,18 59,14±14,97 52,63±24,76 67,41±26,15 62,01±23,94 64,04±22,31 0,01 -29,38 (-47,43 – -11,33) 0,005 

 

 

 

Teste T-Student 

  
*Aplicado em 20 pacientes do estudo; GI (9) e GC (11) 
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Em relação ao escore de manutenção, houve diferença entre os escores 

do GC (40,20±17,06) e GI (49,09±11,84) no momento inicial, mas que não foi 

significativa. Essa diferença manteve-se no final do estudo GC (43,74±17,96) e 

GI (49,09±19,68). 

Em relação ao escore de manejo, o GC (56,06±29) apresenta o escore 

semelhante no momento inicial em relação ao GI (56,55±30,67). No momento 

final, o grupo intervenção apresenta uma diferença significativamente maior em 

relação ao grupo controle, tendo como escore GI (48,89±18,83) e GC 

(27,73±21,37). 

O GI (74,8±16,18) no momento inicial se mostrou com alto grau de 

confiança em seu autocuidado, apresentando diferença significativa em relação 

ao GC (52,63±24,76) (p=0,01), mas que não se manteve no momento pós 

intervenção, em que ambos os grupos foram similares GC(67,41±26,15) e GI 

(59,14±14,97). 

A diferença entre as médias dos resultados obtidos no grupo controle e 

no intervenção após a randomização, foram na adesão (0,47); manutenção     

(-3,54); manejo (15,73) e confiança (-29,38), sendo esta última a única 

significativa (p=000,5). Desta forma, não houve diferenças significativas dos 

resultados dos escores estudados no início do estudo em relação ao final entre 

o grupo controle e o grupo intervenção. A exceção se encontra no escore de 

confiança do autocuidado que no grupo intervenção teve relevante diferença 

negativa, sendo maior no início do estudo. 

 

4.3 Avaliação das características sociodemográficas com os escores 

Foram comparadas as características sexo, idade, cor, renda, tabagismo 

e etilismo para avaliar a influência nos escores estudados, conforme 

demonstrado na tabela 4. 
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Tabela 4: Comparação das características sócio-demográficas com os escores de manutenção, 
manejo e confiança do autocuidado e adesão (n=27). Niterói, 2014. 

Escores Adesão Manutenção Manejo Confiança 

Características  p-valor  p-valor  p-valor  p-valor 

Sexo         

Masculino 13,13±2,75 0,65 41,66±17,09 0,65 35,63±18,41 
0,01 

56,99±22,97 0,48 

Feminino 14,53±3,64  44,73±15,24  64,95±28,68  64,24±24,66  

Idade         

<60 anos 14,42±2,57 0,69 38,05±19,41 0,08 42,08±19,36 0,02 56,99±25,55 0,33 

≥60 anos 13,87±4,03  48,44±10,07  67,60±31,12  66,32±22,50  

Cor         

Pardos/Negros 13,90±3,16 0,53 41,83±16,94 0,25 55,80±29,14 0,35 57,94±25,57 0,16 

Brancos 15,00±4,74  51,33±10,69  69,60±28,42  75,62±17,84  

Renda         

<R$750 13,25±2,49 0,36 45,27±19,41 0,51 51,92±31,16 0,30 55,60±31,15 0,27 

≥R$750 14,54±4,19  41,02±12,05  64,31±26,91  67,15±17,79  

Não-tabagista 14,42±3,23 0,19 43,05±15,51 0,48 54,58±29,54 0,41 61,16±25,03 0,62 

Tabagista 11,67±4,61  49,99±17,63  69,67±25,89  68,57±13,99  

Não-etilista 14,00±3,07 0,82 46,29±15,33 0,25 52,33±27,95 0,33 66,39±22,19 0,21 

Etilista 14,33±4,21  38,88±15,63  64,11±31,44  53,75±26,23  

*Teste T-Student         

         

 

Entre as características sociodemográficas, ser do sexo feminino 

(p=0,01) foi fator para apresentar melhor manejo, assim como ter idade ≥60 

anos (p=0,02). As demais características testadas não apresentaram nenhuma 

associação com os escores de adesão, manutenção, manejo e confiança do 

autocuidado. 

 

4.4 Avaliação da cofiabilidade dos questionários 

Mediante os resultados negativos encontrados, foi avaliada a 

confiabilidade dos questionários aplicados nesta amostra, a fim de verificar se 

estes se mostravam efetivos na avaliação das questões que se propunham 

avaliar. Esta se mostra representada na tabela 5. Foram determinados nove 

domínios para comportar os questionários de adesão e manutenção, manejo e 

confiança do autocuidado (Figura 4). 
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Figura 4: Scree plot dos componentes gerados pela análise do Questionário de Adesão 

para Paciente com IC e Escala de Autocuidado em Insuficiência Cardíaca 

 

 

Tabela 5: Matriz fatorial rotada e cargas fatoriais estimadas para as nove categorias 
identificadas para os questionários de Adesão em IC e de Manutenção, Manejo e Confiança do 
autocuidado (n=27). Niterói, 2014. 

Questões 
Adesão/Manutenção/Manejo/Confiança 

Cargas fatoriais 

manejo confiança 3 4 5 6 7 8 9 

Adesão_1 Usou os medicamentos 
nos últimos 15 dias, de acordo com 
a prescrição médica? 

   -,551      

Adesão_2 Com que frequencia você 
se pesa? 

    -,840     

Adesão_3 Você coloca sal nos seus 
alimentos? 

  ,559       

Adesão_4 Você adiciona tempero 
pronto, tais como caldo de galinha, 
Sazon no preparo dos alimentos? 

     ,495    

Adesão_5 Você faz refeições ou 
come alimentos fora do lar, sem 
restrição de sal? 

      -,499   

Adesão_6 na quantidade de líquido 
diário recomendado, você considera 
também, sopas, sorvete, gelatina....? 

   ,879      

Adesão_7 Você diminuiu a ingestão 
de líquidos de acordo com a 
instrução do seu médico ou 
enfermeiro? 

      ,678   
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Adesão_8 Você considera o líquido 
(caldo) de frutas na quantidade 
diária de líquido que foi 
recomendada a você, tais como 
laranja melão...? 

   ,877      

Adesão_9 Você ingere alguma 
bebida alcoólica? 

-,612         

Adesão_10 Você faltou a alguma 
consulta médica ou exame 
agendado nos últimos 15 dias? 

        ,880 

SCHFI_1 Você se pesa?       ,794   

SCHFI_2 Verifica se os seus 
tornozelos estão inchados? 

    ,658     

SCHFI_3 Tenta evitar ficar doente 
(por exemplo: vacinar-se contra a 
gripe, evitar contato com as pessoas 
doentes)? 

,556         

SCHFI_4 Realiza alguma atividade 
física 

  -,797       

SCHFI_5 É assíduo nas consultas 
com médico e enfermeiro? 

    ,711     

SCHFI_6 Ingere uma dieta com 
pouco sal? 

    ,430     

SCHFI_7 Exercita-se por 30 
minutos? 

  -,803       

SCHFI_8 Esquece-se ou deixa de 
tomar algum de seus 
medicamentos? 

     ,747    

SCHFI_9 Solicita alimentos com 
pouco sal quando come fora ou 
visita alguém? 

     ,739    

SCHFI_10 Usa um sistema (caixa de 
comprimido, lembretes) para ajudá-
lo a lembrar de seus medicamentos? 

   ,446      

SCHFI_11 Com que rapidez você os 
reconheceu como um sintoma de 
IC? 

,963         

SCHFI_12 Reduzir o sal na dieta ,962         

SCHFI_13 Reduzir a ingestão de 
líquidos 

,962         

SCHFI_14 Ingerir um diurético a 
mais 

,964         

SCHFI_15 Contatar seu médico ou 
enfermeiro para orientação 

,962         

SCHFI_16 Você tem certeza de que 
este recurso o ajudou? 

,966         

SesC_1 Estar livre dos sintomas de 
IC? 

       ,761  

SesC_2 Seguir o tratamento 
recomendado? 

 ,971        

SesC_3 Avaliar a importância de 
seus sintomas? 

 ,973        

SesC_4 Reconhecer alterações na 
saúde, caso elas ocorram? 

 ,970        

SesC_5 Fazer algo que possa aliviar 
seus sintomas? 

 ,967        

SesC_6 Avaliar se um medicamento 
funciona? 

 ,972        

% da variância acumulada explicada 28,21 42,87 53,62 61,51 68,54 73,75 78,11 82,21 85,78 
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O questionário de manejo ficou totalmente enquadrado dentro do 

domínio 1, recebendo esse nome. O questionário de confiança, com exceção 

da questão 1 se manteve no domínio 2. Ambos mostram boa confiabilidade 

com Alpha de Cronbach acima de 0,7.  

Os questionários de adesão e manutenção apresentaram-se dispersos 

entre os demais domínios. 

4.5 Avaliação das questões do Questionário de Adesão 

A fim de avaliar em quais questões há melhor adesão entre os grupos, 

foram avaliadas as respostas obtidas pelos participantes, antes e após a 

intervenção, demonstrada na tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6: Avaliação por questões do questionário de adesão (n=27). Niterói, 2014. 

Questões de Adesão Momento Inicial Momento Final 

 

Grupo 
Intervenção  

(n=11) 

Grupo 
Controle 

(n=16) 
p-valor* 

Grupo 
Intervenção  

(n=11) 

Grupo 
Controle 

(n=16) 
p-valor* 

Adesão_1 - Usou os 
medicamentos nos últimos 15 
dias, de acordo com a prescrição 
médica? 

1,7±0,5 1,4±0,6 0,21 1,8±0,4 1,3±0,8 0,04 

Adesão_2 - Com que frequência 
você se pesa? 

0,3±0,9 0,4±1,0 0,79 0,4±0,5 0,7±1,2 0,41 

Adesão_3 - Você coloca sal nos 
seus alimentos? 

2,6±0,5 3,0±0,6 0,12 2,7±0,5 3,3±0,6 0,02 

Adesão_4 - Você adiciona 
tempero pronto, tais como caldo 
de galinha, Sazon no preparo 
dos alimentos? 

1,7±1,4 1,9±1,1 0,77 2,2±0,9 2,4±0,8 0,44 

Adesão_5 -Você faz refeições ou 
come alimentos fora do lar, sem 
restrição de sal? 

2,0±1,1 2,4±1,0 0,30 1,5±0,9 2,1±1,0 0,15 

Adesão_6 - Na quantidade de 
líquido diário recomendado, você 
considera também, sopas, 
sorvete, gelatina, suco, leite, chá 
bebidas não alcoólicas? 

0,5±0,8 0,4±0,8 0,96 1,0±0,9 0,2±0,5 0,007 

Adesão_7  - Você diminui a 
ingestão de líquidos de acordo 
com a instrução do seu médico 
ou enfermeiro? 

0,9±0,9 0,6±0,8 0,32 1,2±0,8 1,1±1,0 0,75 

Adesão_8 - Você considera o 
líquido (caldo) de frutas na 
quantidade diária de líquido que 
foi recomendada a você, tais 
como laranjas, melão, melancia, 
abacaxi, água de coco, 
bergamota, etc? 

0,7±0,9 0,4±0,8 0,39 0,5±0,8 0,2±0,5 0,18 

Adesão_9 - Você ingere alguma 
bebida alcoólica? 

1,7±0,5 1,9±0,5 0,45 1,9±0,3 1,8±0,6 0,41 
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Adesão_10 - Você faltou a 
alguma consulta médica ou 
exame agendado nos últimos 15 
dias? 

1,7±0,5 1,8±0,5 0,68 1,5±0,7 1,8±0,6 0,41 

*Teste Teste T-Student 
      

 

No momento inicial, as respostas entre GI e GC não apresentaram 

diferenças significativas. Entretanto, nas questões 1, 3 e 6 no momento final, 

elas foram apontadas. 

A questão 1 refere-se ao uso de medicamentos conforme a prescrição 

médica é foi maior no GI. A questão 3 menciona o uso de sal na comida e 

obteve melhor adesão no GC. A questão 6 questiona a contabilidade de outras 

bebidas, sem ser água, no total de ingestão de líquidos diários e foi melhor no 

GI. 

4.6 Avaliação das questões do Questionário de Autocuidado 

A tabela 7 mostra a relação entre as respostas obtidas entre os grupos 

para a escala de manutenção do autocuidado. Este não apresentou nenhuma 

diferença estatística, tanto no momento inicial quanto final. 

 

Tabela 7: Avaliação por questões do questionário de manutenção do autocuidado (n=27). 

Niterói, 2014. 

Questionário de Autocuidado 
Momento Inicial Momento Final 

 

Grupo 
Intervenção 

(n=11) 

Grupo 
Controle 

(n=16) 
p-valor* 

Grupo 
Intervenção 

(n=11) 

Grupo 
Controle 

(n=16) 
p-valor* 

SCHFI_1 - Você se pesa? 1,6±1,0 1,3±0,6 0,31 1,8±0,9 1,8±1,0 0,86 

SCHFI_2 - Verifica se os seus 
tornozelos estão inchados? 

2,9±1,2 3,1±1,2 0,75 3,1±1,0 2,9±1,1 0,61 

SCHFI_3- Tenta evitar doente 
(por exemplo: vacinar-se contra 
a gripe, evitar contato com 
pessoas doentes)? 

2,0±1,3 2,5±1,4 0,33 2,1±1,4 2,8±1,3 0,23 

SCHFI_4 - Realiza alguma 
atividade física? 

2,2±1,5 1,4±0,9 0,09 1,7±1,3 1,1±0,3 0,05 

SCHFI_5 - É assíduo nas 
consultas com médico e 
enfermeiro? 

3,9±0,3 3,6±0,9 0,17 3,7±0,6 3,6±0,9 0,60 

SCHFI_6 - Ingere uma dieta 
com pouco sal? 

3,5±0,9 3,1±1,2 0,27 3,2±1,3 3,4±0,8 0,64 

SCHFI_7 - Exercita-se por 30 
minutos? 

1,8±1,4 1,1±0,4 0,08 1,6±1,2 1,1±0,3 0,12 

SCHFI_8 - Esquece-se ou 
deixa de tomar algum de seus 
medicamentos? 

3,0±1,3 2,6±1,1 0,36 3,2±0,9 2,8±1,2 0,38 
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SCHFI_9 - Solicita alimentos 
com pouco sal quando come 
fora ou visita alguém? 

1,9±1,2 1,9±1,3 0,95 2,2±1,2 2,1±1,3 0,91 

SCHFI_10- Usa um sistema 
(caixa de comprimido, 
lembretes) para ajudá-lo a 
lembrar de seus 
medicamentos? 

1,8±1,4 1,8±1,3 0,99 2,1±1,5 1,7±1,3 0,46 

*Teste Teste T-Student       

 

Em relação a escala de manejo, também não houve nenhuma diferença 

significante entre os participantes do GC e GI, conforme tabela 8 abaixo. 

 

Tabela 8: Avaliação por questões do questionário de manejo do autocuidado (n=20). Niterói, 

2014. 

Questionário de Autocuidado 
Momento Inicial 

Momento Final 

 

Grupo 
Intervenção 

(n=9) 

Grupo 
Controle 

(n=11) 
p-valor* 

Grupo 
Intervenção 

(n=9) 

Grupo 
Controle 

(n=11) 
p-valor* 

SCHFI_11 - Com que rapidez 
você reconheceu como um 
sintoma de IC? 

2,1±1,8 1,8±1,8 0,73 3,0±1,3 1,9±1,6 0,14 

SCHFI_12 - Reduzir sal na 
dieta 

2,0±1,4 2,4±1,3 0,51 2,9±1,2 2,3±1,3 0,29 

SCHFI_13 - Reduzir a ingestão 
de líquidos 

2,3±1,5 2,2±1,3 0,90 2,3±1,1 1,5±1,0 0,08 

SCHFI_14 - Ingerir um diurético 
a mais 

1,6±1,2 1,9±1,4 0,63 1,6±0,8 1,4±1,0 0,60 

SCHFI_15 - Contatar seu 
médico ou seu enfermeiro para 
orientação 

2,1±1,6 3,2±1,3 0,13 2,5±1,4 2,5±1,4 0,95 

SCHFI_16 - Você tem certeza 
de que este recurso o ajudou? 

2,0±1,9 2,1±1,9 0,92 1,8±1,9 1,0±1,7 0,32 

*Teste Teste T-Student       

 

A avaliação sobre a confiança do autocuidado esta apresentada na 

tabela 9. E houve diferença significativa no momento inicial nas questões 3 e 6. 

 

 

Tabela 9: Avaliação por questões do questionário de confiança do autocuidado (n=27). Niterói, 

2014. 

Questionário de 
Autocuidado 

Momento Inicial 
Momento Final 

 
Grupo 

Intervenção 
(n=11) 

Grupo 
Controle 

(n=16) 
p-valor 

Grupo 
Intervenção 

(n=11) 

Grupo 
Controle 

(n=16) 
p-valor 

SesC_1 - Estar livre dos 
sintomas de IC 

2,5±1,2 1,9±0,9 0,22 2,5±1,1 2,9±0,9 0,28 

SesC_2 - Seguir o 
tratamento recomendado 

3,6±0,7 3,2±0.9 0,20 2,8±0,9 3,2±0,8 0,28 
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SesC_3 - Avaliar a 
importância de seus 
sintomas 

3,5±0,7 2,5±1,0 0,008 2,8±0,6 2,8±1,0 0,97 

SesC_4 - Reconhecer 
alterações na saúde, caso 
elas ocorram 

3,4±0,8 2,7±1,0 0,07 2,7±0,5 3,2±0,9 0,13 

SesC_5 - Fazer algo que 
possa aliviar seus 
sintomas 

3,0±1,2 2,4±1,1 0,19 3,1±0,6 2,8±1,0 0,43 

SesC_6 - Avaliar se um 
medicamento funciona 

3,5±0,7 2,5±1,1 0,019 2,7±1,2 3,2±1,0 0,26 

*Teste Teste T-Student       

 

Na questão 3 referente a confiança em avaliar a importância dos 

sintomas, assim como na questão 6, que trata sobre a avaliação se um 

medicamento funciona, o GI teve melhor escore que no GC. Porém, essa 

diferença não permanece no momento final, em que ambos os grupos 

possuem níveis parecidos de confiança nestas questões. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Este estudo apresentou a avaliação dos escores de manutenção, 

manejo e confiança do autocuidado e de adesão de pacientes com 

Insuficiência cardíaca atendidos ambulatoriamente. Esta se deu antes e após 

uma intervenção de enfermagem de grupo de orientação, em relação a 

pacientes com atendimento convencional. 

Entretanto, o grupo de orientação não se mostrou efetivo para a melhora 

da adesão e do autocuidado nesta amostra de pacientes com IC em nível 

ambulatorial, já que não houve melhora significativa dos escores avaliados.  

Estudo realizado em nível ambulatorial hospitalar, com 902 pacientes 

com IC, utilizou o grupo de orientação com cartilhas de manejo da doença, 

comparando com orientações por telefone e envio da mesma cartilha por e-

mail, não encontrou diferença entre melhora na manutenção do autocuidado 

(163 (40.1%) vs 171(41.2%), respectivamente; odds ratio, 0.95) e demais 

desfechos secundários como morte, hospitalização e qualidade de vida (22). 

Entretanto, neste estudo o grupo controle também sofreu uma intervenção 

educativa ao contrário deste. 

Em outro estudo de coorte com 180 pacientes com IC, em nível 

ambulatorial, divididos pela metade em grupo intervenção e controle, utilizou 

um sistema educacional para o alcance de metas. Este sistema possuía como 

constructo: a percepção de severidade; percepção de benefícios; percepção de 

barreiras e disposição da ação. Utilizou-se o grupo de orientação, 

apresentação de vídeo educativo e entrega de CD, como estratégias de 

intervenção. Encontrou-se mudanças significativas ao final do período de 

avaliação, comparados ao início, em todas as variáveis estudadas (p<0,001), 

ao contrário do grupo controle (31). Demonstrou-se que é possível a melhora 

do autocuidado e da adesão ao tratamento através do grupo de orientação.  

A uso de diário com três encontros de grupo, em 197 pacientes com IC, , 

também já foram utilizados para estimular o autocuidado. As questões mais 

enfatizadas foram a monitorização diária do peso e a adesão a medicamentos. 

A estratégia demonstrou melhora nestes cuidados, além de maior participação 

nas consultas, menores números de internações e morte e melhor nível de 

educação sobre a doença (34). 
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Entretanto, cabe ressaltar que os estudos apresentados anteriormente 

utilizaram outras estratégias para complementação do grupo de orientações, 

diferindo deste que apresentou apenas as sessões de grupo como forma de 

manejo da adesão e do autocuidado. 

É importante considerar que a adoção de um programa educativo não 

pode garantir a mudança de comportamento esperado na adesão ao 

tratamento e na prática do autocuidado, já que a relação entre o que as 

pessoas sabem e adotam como modo de vida é tênue. Além disso, fatores 

internos e externos ao indivíduo como a motivação, sua capacidade de 

compreensão, a oferta de serviços de saúde adequados, entre outros 

influenciam diretamente nessa mudança (7). 

Os escores iniciais da amostra mostravam-se baixos tanto na adesão 

(14,11±3,41), quanto na manutenção (43,82±15,54), manejo (56,26±29,10) e 

confiança (62,01±23,94) do autocuidado. Sendo semelhantes aos resultados 

encontrados em estudos anteriores, que também demonstraram baixas 

pontuações em populações brasileiras (10, 79). 

Na comparação do autocuidado entre 15 países, em cenário hospitalar, 

utilizando como forma de avaliação ora o Self-care Heart Failure Index, ora o 

European Heart Failure Self-Care Behavior, melhores índices de autocuidado 

foram encontrados em países desenvolvidos (17). 

Em estudo com 197 americanos com IC, sendo 56,1% com NYHA III, o 

escore de manutenção foi de (70,5±14,3), de manejo de (65,4±22,4) e de 

confiança do autocuidado de (70,2±16,6) (16). Sendo todos os escores maiores 

do que neste estudo. 

Na população italiana, com 659 pacientes com IC, atendidos 

ambulatorialmente, sendo 38,4% classificados com NYHA II, os escores foram: 

manutenção (69,4±15,2); manejo (59,20±15,8) e confiança do autocuidado 

(81,76±18,8) (15). Os escores obtidos também foram maiores do que neste 

estudo. 

Em estudo iraniano, com 184 pacientes em atendimento hospitalar 

sendo 56.3% homens, obtiveram os escores de manutenção de (54,1±6,6), 

manejo de (62,1±4,6) e confiança do autocuidado de (52,4±13,1). Comparados 
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aos escores obtidos neste estudo, apenas a confiança do autocuidado foi 

menor (80). 

E na população chinesa os escores foram: manutenção (43,5±16,7), 

manejo (51,4±21,6) e confiança do autocuidado (52,0±21,1); em uma 

população de 182 pacientes com IC, de três centros hospitalares, sendo 71% 

homens e 79% NYHA II/III. Mostraram a manutenção do autocuidado 

semelhante a este estudo e o escore de confiança menor. 

Tanto nos estudos citados acima como neste, os pacientes eram em 

maioria do sexo masculino, corroborando com a literatura nacional e 

internacional, já que a IC está associada a um risco três vezes maior em 

homens (10, 81). 

A idade média da população deste estudo foi de 62,5±11,5; sendo a 

maioria pardos e negros, casada, com escolaridade igual ao ensino 

fundamental e aposentada. A população negra já foi apresentada como de 

maior risco para IC (38). A idade mais jovem em populações brasileiras, já foi 

evidenciado em outros estudos e pode estar associada a menor expectativa de 

vida e a apresentação de etiologias valvar e chagásica que tendem acometer 

pessoas mais jovens (82). 

O sexo feminino e a idade maior que 60 anos foram apontados neste 

estudo como fatores predisponentes para um melhor manejo do autocuidado.  

Na avaliação do autocuidado em 63 pacientes pós-transplantados 

cardíacos, atendidos em um ambulatório especializado no Ceará, o sexo 

masculino foi apontado como mais aderente, ao contrário do que foi apontado 

neste estudo. Entretanto, a idade entre 23-39 anos e de 60-72 anos foi vista 

com melhores índices de adesão (83).  

Enquanto um estudo realizado com 52 pacientes pós revascularização 

do miocárdio, também em nível ambulatorial, avaliou as características 

sociodemográficas (idade, sexo, atividades ocupacionais, estado civil e 

presença de antecedentes familiares com alterações cardiovasculares) 

relacionadas ao autocuidado. Não se encontrou diferença no autocuidado entre 

os sexos e a idade, apesar de mulheres e mais idosos tenderam a melhores 

avaliações. Já os aposentados e aqueles que possuem antecedentes familiares 



71 

 

apresentaram melhor autocuidado. E aqueles que eram casados apresentaram 

melhores índices (84). 

Corroborando com o anterior, outro estudo realizado com 1306 homens 

e 776 mulheres com IC, em que 45% apresentavam NYHA III/IV, tinha como 

objetivo avaliar a diferença entre os sexos no autocuidado de pacientes 

americanos, australianos e tailandeses. Não foram encontrados diferenças 

significativas entre os sexos, tanto na manutenção como no manejo e 

confiança do autocuidado. Mulheres casadas apresentaram 37% menos 

índices adequados de manutenção do autocuidado. As comorbidades neste 

estudo, apenas influenciaram o autocuidado em homens, assim como 

apresentar o diagnóstico de IC recente. E  pacientes com IC diastólica, 

predominantemente mulheres, apresentaram pior manutenção e confiança do 

autocuidado (85). 

A renda média foi de R$949,10±511,7, ou seja, de um pouco mais de 

um salário mínimo (R$ 724). Em outros dois estudos realizados no município 

de Niterói, um  com 203 pacientes internados (sistema público e particular) e 

outro com 70 pacientes em atendimento ambulatorial, dados semelhantes 

foram encontrados. Trata-se de uma população com IC mais jovem do que 

estudos internacionais, com nível de escolaridade mais baixo e com nível social 

comprometido. Muitos ainda em idade produtiva, mas que não conseguem 

desempenhar atividades laborais; sobrecarregando o sistema previdenciário 

devido às aposentadorias precoces (3, 36). 

A baixa escolaridade e a renda mensal podem ser fatores 

desencadeantes para a baixa adesão terapêutica e dificuldade no 

entendimento sobre o autocuidado, tratamento e administração correta dos 

medicamentos.  

Em estudo realizado na Colômbia, com 266 pacientes com IC atendidas 

nos hospitais da cidade de Medellín, pessoas com idade ≥50 anos, com nível 

socioeconômico mais alto, casados, com nível de educação técnica ou 

universitária, que possuíam qualquer tipo de apoio social e encontravam-se nas 

classes funcionais (NYHA) mais baixas, mostraram maior gerência do 

autocuidado (86). 
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O benefício com as orientações fornecidas pode variar com o grau de 

escolaridade, devendo ser adaptadas a essa condição. Além disso, o acesso 

aos medicamentos prescritos pode ser prejudicado, já que pode haver 

dificuldade dos pacientes em entender corretamente o que está prescrito e de 

adquirir essas medicações (7, 11). Consequentemente, a pouca escolaridade e 

o baixo nível social são apontados como fatores predisponentes para a baixa 

adesão ao tratamento e a manutenção do autocuidado, ocasionando a 

descompensação da doença e aumento do número de reinternações (87, 88). 

Neste estudo, as estratégias desenvolvidas no grupo de orientação 

tiveram que ser adaptadas a esta amostra. Assim, foram baseadas no uso de 

atividades lúdicas, como filmes e jogos, para facilitar a compreensão do 

conteúdo discutido. Houve suporte da equipe no desenvolvimento individual 

das atividades propostas, para o aumento da participação de todos 

independente do seu nível de escolaridade. 

O suporte social também é apontado como um importante fator para o 

desenvolvimento do autocuidado e melhor adesão ao tratamento, para 

manutenção da condição clínica. Quando o indivíduo não possuí apoio familiar 

ou de qualquer outro tipo ele está predisposto a apresentar maiores índices de 

depressão, baixa expectativa de vida, influenciando diretamente na adesão ao 

tratamento (89).  

Assim, acredita-se que o suporte social exercido pela família e 

comunidade, auxilie na realização dos cuidados com a doença, preserve a 

saúde psicológica do indivíduo e melhore os índices de autocuidado(89). 

Entretanto, neste estudo, 21 (77,8%) eram casados, mas este fator parece não 

estar relacionado a melhores níveis de adesão e autocuidado.  

Considerando o suporte social como elemento importante na busca por 

melhores índices de adesão e autocuidado, o grupo de orientação foi aberto 

aos familiares e contou com a participação de cônjuges, irmãos e filhos dos 

participantes. 

A classe funcional prevalente apresentada em 13 (48,1%) dos pacientes 

foi NYHA II, que está de acordo com o que se espera no atendimento 

ambulatorial de IC, já que representa a apresentação de sintomas em 

atividades cotidianas (37). Neste estudo, 20 pacientes apresentaram sinais 



73 

 

como dispneia e edema no mês anterior a aplicação dos questionários de 

avaliação. 

O tempo médio de doença foi de 11,2±8,2 anos, considerado alto já que 

a expectativa de vida em média da IC é de 5 anos. Os pacientes também não 

possuíam alta taxa de internação, já que o intervalo da última internação foi de 

29±37,9 meses. Sabe-se que a taxa de re-internação geralmente é menor, 

variando em 6 meses após a última internação (4, 82). 

Em estudo realizado em Campinas, com 61 pacientes internados na 

emergência de um hospital universitário, o tempo médio entre a primeira e a 

segunda internação foi de 7 meses, também tinham como principais 

comorbidades associadas a hipertensão arterial, a insuficiência renal e a 

coronariopatia (90). 

Talvez, a explicação para baixa taxa de internação nessa amostra, não 

seja a falta de sintomatologia, já que 54% dos pacientes indicavam algum grau 

de descompensação, como edema e dispneia. A dificuldade de 

reconhecimento quanto ao agravamento da doença e a dificuldade de 

atendimento nas unidades de saúde, relatados pelos pacientes do estudo, 

possa ser o real motivo para o alto intervalo entre as internações. Entretanto, 

não se pode fazer afirmações precisas quanto esta condição. 

O tempo de doença maior, provavelmente pode ser explicado pelo 

atendimento prévio realizado pela clínica de IC, já que o acompanhamento em 

atendimentos especializados tende a melhorar a expectativa de vida desses 

pacientes (4, 20). 

A fração de ejeção foi em média de 54,0±14,3, mostrando que os 

pacientes não tinham grande comprometimento do ventrículo esquerdo. O 

número de comorbidades associadas foi de 2,4±1,2, o que também melhora o 

prognóstico clínico, uma vez que a IC já é uma doença debilitante, que quando 

em conjunto com outras pode repercutir em quadros mais graves (4, 7.  

O número de medicamentos em uso foi em média de 5,2±2. Os 

pacientes com IC geralmente possuem indicação para uso de vários agentes 

farmacêuticos, resultando em uma prescrição de difícil cumprimento e maiores 

taxas de internação (52, 93). 
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O problema de memória também já foi sinalizado como um agravante 

para o seguimento correto do regime terapêutico e foi relatado por 10(37,0%) 

dos pacientes, neste estudo. 

Em revisão de literatura, Riley e Arslanian-Engoren (2013) mostraram 

que a identificação da relação entre o processo de tomada de decisão do 

autocuidado e o déficit cognitivo e de memóra, apesar de estarem 

relacionados, é de difícil entendimento, devido a escassez de estudos até o 

momento. E que os mecanismos de alteração deste parâmetro na IC ainda 

precisam ser melhor investigados (94). 

A IC também apresenta repercussões psicológicas que devem ser 

percebidas pela equipe multidisciplinar. A ansiedade, por exemplo, pode ser 

prejudicial aà adesão ao tratamento, o autocuidado e a condução do manejo da 

doença. Neste estudo, 14(51,8%) participantes relataram ser ansiosos. A taxa 

de ansiedade em pacientes com IC é em torno de 11-45 %, mas a taxa real é 

difícil de ser mensurada uma vez que existem diversos modos para seu 

diagnóstico (95). 

Portanto, o grupo de orientação como forma de promoção do suporte 

social poderia ser uma ferramenta para controle dessa variável, estabelecendo 

vínculos, essencial à atividade de grupo (70). Entretanto, estes fatores também 

podem representar um empecilho para aceitação na participação do grupo. 

Pessoas que não estejam pré-dispostas a se envolverem em atividades 

coletivas e intensivas, como a proposta nesse estudo, não iriam aderir 

facilmente às atividades (32). 

Já foi evidenciado que o suporte social é essencial para a promoção do 

processo reflexivo e de tomada de decisão. Configura-se em um conceito 

multidimensional, que indica a variação da real disponibilidade de recursos, 

assim como sua percepção. Nele deve-se incluir o suporte emocional e de 

informações, disponibilizados por outros indivíduos ou pelo serviço de saúde 

(96).  

Desta forma, o suporte social oferecido nas consultas de enfermagem já 

pode ter proporcionado alguma melhora do seguimento ao regime terapêutico e 

pode ser a explicação para a melhora da confiança do autocuidado no grupo 

controle que inicialmente era de 52,63±24,76 para 67,41±26,15. 
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Porém, houve uma mudança negativa do escore de confiança do 

autocuidado no GI. No momento inicial, o escore de confiança foi de 

74,80±16,2 variando para 59,14±14,96 no momento final. Essa mudança pode 

ser atribuída ao conhecimento adquirido durante os encontros do grupo de 

orientação. O entendimento da real condição da doença, de seu nível de 

comprometimento, da questão incurável e das dificuldades vivenciadas por 

vários pacientes, podem ter influenciado negativamente esse fator.  

As questões sobre a confiança na avaliação da importância dos 

sintomas e a percepção da eficácia de um medicamento, foram 

significativamente melhores no GI, no momento inicial. E com o conhecimento 

adquirido, essas questões também se modificam. Talvez, a descoberta de uma 

dimensão maior de acometimentos ocasionados pela IC, amplie a percepção 

dos pacientes e eles se sintam inseguros para afirmar que são extremamente 

confiantes nestes quesitos. 

Naturalmente, as pessoas tendem a se sentir capazes em realizar 

alguma atividade ou serem mais confiantes, não possuindo a capacidade real 

de se auto julgar. Não possuem conhecimento de sua incompetência e são 

inocentes quanto sua ignorância. Em algumas ocasiões, mesmo não possuindo 

o conhecimento e a habilidade necessária, superestimam sua experiência e 

talento, levando ao pensamento de que estão praticando algo correto, mas que 

na realidade é ruim (97, 98). 

Indivíduos menos competentes superestimam sua capacidade e 

desempenho se comparados aos mais competentes, além de conseguir 

reconhecer seu verdadeiro nível de habilidades e compará-lo com os outros 

(97). 

Desta forma, antes de serem submetidos ao grupo intervenção, os 

sujeitos da pesquisa se mostravam mais confiantes e na medida que se 

tornaram mais competentes para avaliar sua condição de saúde e de 

autocuidado, sua avaliação foi mais real, o que pode explicar seu nível de 

confiança do autocuidado menor. 

O enfrentamento de uma doença crônica pode se dar de diferentes 

formas. Alguns a percebem como um desafio, outros como uma situação 

desesperadora. O despertar para a consciência de que a IC é uma doença 
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incurável que exige mudanças de comportamentos, pode ocorrer de forma 

tranquila, mas também de forma lenta e dolorosa (99). 

Quando o paciente recebe informações corretas e precisas sobre a 

doença, há uma mudança natural para o cuidado consigo, gerando atenção 

maior quanto aos cuidados a serem realizados e a capacidade do mesmo em 

cumpri-las (99). O que pode explicar as variações nos escores de manejo e 

confiança apresentados acima. 

A escolha do instrumento para avaliação dos escores de adesão e 

autocuidado, também é muito importante para uma análise correta. O 

Questionário de Adesão para Pacientes com IC foi criado no Brasil, mas havia 

sido aplicado em populações com níveis de conhecimento maiores do que as 

da amostra deste estudo.  

Enquanto, a Escala de autocuidado em Insuficiência cardíaca foi recém 

traduzida para o português, o que sugere que talvez possa sofrer algumas 

modificações apesar de ter passado por rigorosos testes de validação. Esta 

escala foi desenvolvida para aplicação na população americana originalmente. 

Quando realizou-se a análise fatorial desses questionários evidenciou-se 

uma coerência entre as perguntas dos questionários de manejo de autocuidado 

e de confiança do autocuidado, ambos se dividindo quase que integralmente 

em um domínio, já que caso fosse retirado algum dos 5 itens da escala de 

confiança ou algum dos 6 itens do manejo, o Alpha de Cronbach diminuiria. O 

que não aconteceu nas escalas de adesão e manutenção do autocuidado em 

que caso se retirasse algum dos itens haveria um pequeno aumento. 

Diante disso, os questionários de adesão e manutenção do autocuidado 

podem não ter sido capazes de avaliar as questões que se proporam de forma 

fidedigna, devendo sofrer novas avaliações. 

Além disso, devemos avaliar o conceito de adesão e de autocuidado, 

que envolve na prática de enfermagem, além das questões sobre a 

monitorização de sinais e sintomas. Deve-se também considerar: o conforto, o 

ambiente em que o paciente está inserido, os fatores emocionais, o sistema de 

apoio como a família e os amigos e a interação com os cuidados básicos na 

higiene, no sono e repouso, alimentação, atividades do dia-a-dia e laborais, 

recreação, capacidade de se comunicar e interagir com o mundo (66). 
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As escalas escolhidas para a avaliação da adesão e do autocuidado 

neste estudo, não abordam esses fatores, o que remete a uma avaliação 

incompleta destes desfechos. 

Os conceitos de adesão e de autocuidado, portanto, tratam-se de algo 

complexo, que envolvem pensamento lógico para a avaliação da condição de 

saúde e promoção de mudança de comportamento. Questões como esssas 

são naturalmente difíceis de serem adquiridas e merecem muito cuidado na 

sua avaliação. Por isso, a busca por mudanças que reflitam em impactos 

clínicos, talvez devam ser avaliadas por um período mais longo de 

acompanhamento.  

A associação de mais estratégias em conjunto ao grupo de orientação, 

também pode proporcionar melhor amplitude nas questões envolvidas na 

adesão e no autocuidado, conforme descrito. 

Este estudo traz algumas limitações. Além de ter sido planejado para um 

único centro, a amostra final reduzida de indivíduos fragilizou o poder de 

análise da estratégia do grupo de orientação e seu poder de generalização 

para as demais populações com Insuficiência cardíaca.  

Em estudos com pacientes com diabetes mellitus, por exemplo, os 

resultados parecem ser mais palpáveis aos participantes, uma vez que por 

exemplo, conseguem realizar a avaliação da glicemia. Nos estudos com 

Insuficiência cardíaca os desfechos estão concentrados na prevenção da 

descompensação da doença que levam a hospitalização, o que não fica tão 

visível aos pacientes (32, 100). 

Talvez o tempo de seguimento do estudo e o número de encontros 

propostos, tenham influenciado na baixa participação à esta atividade 

educativa, o que dificultou a convivência e a relação entre os membros do 

grupo. Assim, o vínculo, essencial à atividade de grupo, não foi efetivamente 

formada, dificultando seu sucesso. 

Outros fatores importantes que podem ter influenciado na baixa 

participação aos encontros de grupo foram a distância entre a residência e o 

local de realização dos encontros e a dificuldade de conciliação entre as 

consultas médicas e a entrega dos medicamentos. 
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As atividades de grupo foram realizadas em intervalos menores do que 

as consultas médicas e a entrega das medicações, caso contrário esses 

poderiam ser mais um atrativo para a presença nas atividades do grupo. Os 

pacientes, apesar de não serem muito idosos, possuíam algumas debilidades, 

muitas vezes necessitando do auxílio de um cuidador para sua locomoção, o 

que também prejudicou a adesão na estratégia de grupo de orientação. 

Devido a não adesão adequada a estratégia, o número de encontros 

para a análise teve que ser diminuído para pelo menos três, não garantindo a 

efetiva mudança no conhecimento, adesão e autocuidado desses pacientes. O 

número de encontros programados anteriormente eram de oito, sendo portanto 

considerados menos da metade das sessões. 

Assim, os resultados encontrados devem ser avaliados com cautela, 

sugerindo que haja novos estudos que avaliem melhor esta estratégia de 

manejo para adesão e autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

6. CONCLUSÕES 
 

Não foram encontradas mudanças significativas nos escores de adesão 

ao tratamento e manutenção, manejo e confiança do autocuidado. Entretanto, a 

estratégia de grupo de orientação pode ser retratada como única estratégia 

utilizada para promoção destes desfechos, sendo inédito seu emprego sem 

outra estratégia de manejo como a monitorização telefônica ou a visita 

domiciliar. 

Destaca-se a importância deste estudo, que de maneira controlada 

através de um ensaio clínico, pode questionar as possibilidades e dificuldades 

enfrentadas para o desenvolvimento de uma nova estratégia de manejo da 

adesão e do autocuidado de pacientes com Insuficiência cardíaca. 

O Grupo de orientação pode funcionar como possibilidade para a 

promoção e ampliação do contato antes individual, através da consulta de 

enfermagem, para o coletivo, para a discussão das principais dificuldades e 

facilidades enfrentadas pelos pacientes com insuficiência cardíaca. Mas, para 

que seja eficaz e reflita em resultados clínicos positivos, deve ser estruturada 

de forma racional e sistematizada, como visto. 

Estudos qualitativos que descrevam os principais empecilhos e 

dificuldades encontrados por pacientes com IC e seus familiares devem ser 

realizados e considerados antes do estabelecimento das estratégias de grupo. 

Os questionamentos sobre o que os pacientes acham sobre a participação em 

grupos de orientação, também devem ser feitos a fim de melhorar a construção 

dessa estratégia para este grupo específico de pacientes. 

Desta forma, as características dessa população (classe funcional, 

idosos, mulheres, homens), as condições em que o grupo de orientação será 

empregado (entre as consultas), as ferramentas disponíveis (cartilhas, diários, 

vídeos), o tempo de seguimento dos encontros (menores, se interligados a 

outra estratégia e maiores, caso seja única), os instrumentos de avaliação e 

desfechos programados (autocuidado, adesão, hospitalização, depressão, 

entre outros) devem ser alguns dos fatores considerados para a 

implementação do grupo de orientação para este tipo de população. 

Estudos futuros devem ser realizados a fim de dirimir estes e outros 

fatores confundidores para o efeito desta intervenção. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Projeto: Impacto de um Programa Educativo para Pacientes com Insuficiência 

Cardíaca (PEPIC) no Conhecimento e Autocuidado e na Adesão Terapêutica. 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

acima, de responsabilidade da enfermeira Cristina Silva Arruda com orientação 

da professora doutora Ana Carla Dantas Cavalcanti, que busca proporcionar: 

informações e conhecimento sobre a Insuficiência Cardíaca, para pessoas que 

possuem essa doença, e conhecer como seguem o tratamento recomendado 

pelo médico e sua equipe, os fatores que dificultam tomar os medicamentos 

prescritos e os cuidados recomendados, sua qualidade de vida e quantas 

vezes precisou de atendimento de emergência e internação. 

Para isso, caso o(a) Sr. (ª) aceite participar voluntariamente, além de ser 

acompanhado na Clínica de IC, com consulta médica, fisioterápica, 

farmacológica e de enfermagem, também poderá participar de atividades em 

grupo com outros pacientes que possuem Insuficiência cardíaca para a troca 

de experiências e receber ligações telefônicas semanais para que você possa 

retirar suas dúvidas, dizer como está se sentindo nos últimos dias e receber 

orientações de como deve agir para se cuidar melhor. Ou apenas continuar 

seguindo o seu tratamento no ambulatório da clínica conforme já vem 

realizando. Em todas essas atividades o(a) Sr. (ª) deverá responder a algumas 

perguntas, mas só deverá responder caso se sinta a vontade. 

Todas essas atividades serão disponibilizadas por aproximadamente 4 

meses, mas o(a) Sr. (ª) poderá deixar de participar deste estudo a qualquer 

momento sem que isso cause nenhum comprometimento no seu atendimento 

habitual para o tratamento da Insuficiência Cardíaca. 

O desenvolvimento desta pesquisa é importante para que possamos 

conhecer todos os fatores que dificultam ou facilitam o seguimento do 

tratamento para a Insuficiência cardíaca indicado e assim possamos melhorá-

lo, fazendo com que as complicações e os desconfortos causados por esta 

doença sejam menores. Desta forma, as informações dadas pelo(a) Sr. (ª) 

serão confidenciais, para isto elas serão codificadas e apenas os 

pesquisadores responsáveis terão acesso a elas na integra. 
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Entretanto, para que essa pesquisa seja possível o(a) Sr. (ª) deverá 

dispor de alguns dias para que possa comparecer nas visitas ambulatoriais 

agendadas e nas reuniões de grupo e dispor de contato telefônico fixo. Além 

disso, não poderemos ressarci-lo com as despesas de sua locomoção. Mas, 

estaremos dispostos a retirar qualquer dúvida que surja e propor o melhor 

tratamento possível para acompanhá-lo(a). 

Assim, conforme as informações dadas acima, de forma clara e 

detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e coerção:  

Eu,_____________________________________________________________

______, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito, sendo orientado por 

____________________________________________________, RG 

nº_________________________ do propósito, natureza e duração desta 

pesquisa, que estará realizando o estudo sob coordenação da Prof. Dra. Ana 

Carla Dantas Cavalcanti, respondendo todas as dúvidas e questionamentos 

que me surgiram, sendo-me entregue uma cópia deste termo. 

 
Niterói, _____ de _______________ de _______. 

 
 
 
 
______________________________       ______________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsáve        Nome e assinatura do responsável por obter o 

legal                                                                                consentimento 

 
 
 
 

_________________________________ 

Testemunha 

 

 

 

 

 

Pesquisador Responsável: Cristina Silva Arruda                        Telefone contato: (21) 9294-

7748 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa / UFF. 
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ANEXO B – PANFLETO DOS 10 PASSOS PARA MELHOR QUALIDADE DE 
VIDA 
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ANEXO C- ESCALA DE AUTOCUIDADO EM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 
 
Pense em como você tem se sentindo no último mês ou desde a última vez em 
que conversamos ao completar esses itens. 
 
 
SEÇÃO A: Seguem abaixo uma lista de orientações normalmente dadas às 
pessoas com Insuficiência Cardíaca. Com que frequência você realiza as 
seguintes atividades? 
 Nunca ou 

raramente 
Às vezes Frequentemente 

Sempre ou 
diariamente 

1. Você se pesa? 
(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

2. Verifica se os seus 

tornozelos estão 

inchados? 
(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

3. Tenta evitar ficar 

doente (por exemplo: 

vacinar-se contra a gripe, 

evitar contato com 

pessoas doentes)? 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

4. Realiza alguma 

atividade física (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

5. É assíduo nas 

consultas com médico e 

enfermeiro? 
(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

6. Ingere uma dieta com 

pouco sal? (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

7. Exercita-se por 30 

minutos? (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

8. Esquece-se ou deixa 

de tomar algum de seus 

medicamentos? 
(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

9. Solicita alimentos com 

pouco sal quando come 

fora ou visita alguém? 
(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

10. Usa um sistema 

(caixa de comprimido, 

lembretes) para ajudá-lo 

a lembrar de seus 

medicamentos 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 
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SEÇÃO B: Muitos pacientes têm sintomas devido à sua Insuficiência cardíaca. 
Dificuldade em respirar e tornozelos inchados são sintomas comuns de 
Insuficiência cardíaca. 
No mês passado, você teve problemas para respirar ou tornozelos inchados? 
Circule uma das opções. 
 
0.(   ) Não                  1.(   )Sim 
 
11. Se teve problemas para respirar ou tornozelos inchados no último mês....  

(Marque um número) 

 Não tive 
tais 

sintomas 

Não 
reconheci 

Demorei 
muito 
para 

reconhe-
cer 

Demorei 
pouco 
para 

reconhe-
cer 

Reconhe
-ci 

rapida-
mente 

Reconhe-
ci 

imediata-
mente 

Com que rapidez 
você os 
reconheceu 
como um 
sintoma de 
insuficiência 
cardíaca? 

N/A (   )0 (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

 
Abaixo estão os recursos que são utilizados por pessoas com Insuficiência 
cardíaca. Se você tem dificuldade para respirar ou inchaço nos tornozelos, qual  
probabilidade de você tentar um destes recursos? 
(Marque UM número para cada um dos recursos) 

 
Improvável 

Pouco 
provável 

Provável 
Muito 

provável 

12.Reduzir o sal na sua dieta (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

13.Reduzir a ingestão de líquidos (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

14.Ingerir um diurético a mais (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

15.Contatar seu médico ou enfermeiro 
para orientação 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

 
 
 
16. Pense em um dos recursos acima que você tentou na última vez em que 
teve dificuldade para respirar ou tornozelos inchados....  
(Marque UM número para cada um dos recursos) 

 Eu não 
tentei 
nada 

Não 
tenho 

certeza 

Tenho 
pouca 
certeza 

Tenho 
certeza 

Tenho 
absoluta 
certeza 

Você tem certeza de que este recurso o 
ajudou? 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 
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SEÇÃO C 
De maneira geral, você está confiante sobre: 

 Não 
confiante 

Um pouco 
confiante 

Muito 
confiante 

Extremamente 
confiante 

1.Estar livre dos sintomas de 
Insuficiência cardíaca? (   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

2. Seguir o tratamento 
recomendado? 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

3.Avaliar a importância de seus 
sintomas?  
 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

4. Reconhecer alterações na 
saúde, caso elas ocorram? 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

5. Fazer algo que possa aliviar 
seus sintomas 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 

6. Avaliar se um medicamento 
funciona? 

(   )1 (   )2 (   )3 (   )4 
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ANEXO D- Questionário de Adesão para pacientes com Insuficiência cardíaca 
 

Questionário de Adesão para Pacientes com IC 

1. Usou os medicamentos nos últimos 15 dias, de acordo com a prescrição médica? 

 

0.(   ) Nunca uso adequadamente         1.(   ) Às vezes             2.(   ) Sempre 

2. Com que frequência você se pesa?  

 

0.(   ) Não verifico                               2 (   ) Duas vezes na semana                4.(   ) Todos os dias 

1.(   ) Uma vez na semana                   3.(   ) Três vezes na semana  

3. Você coloca sal nos seus alimentos?  

 

0.(   ) Cozimento dos alimentos mais sal na mesa                  3.(   ) No cozimento dos alimentos (Pouco) 

1.(   ) Sal na mesa                                                                   4.(   ) Não uso sal nos alimentos (Nada) 

2.(   ) No cozimento dos alimentos (Normalmente) 

4. Você adiciona tempero pronto, tais como caldo de galinha, Sazon no preparo dos alimentos? 
 

0.(   ) No cozimento dos alimentos (Normalmente)            2.(   ) Às vezes 

1.(   ) No cozimento dos alimentos (Pouco)                        3.(   ) Não uso (Nada) 

5. Você faz refeições ou come alimentos fora do lar, sem restrição de sal?  

 

0.(   ) Sempre    1.(   ) Às vezes        2.(   ) Quase nunca          3.(   ) Nunca 

6. Na quantidade de líquido diário recomendado, você considera também, sopas, sorvete, 

gelatina, suco, leite, chá, café, bebidas não alcoólicas?   

 

0.(   ) Nunca                    1.(   ) Às vezes             2.(   ) Sempre 

7. Você diminuiu a ingestão de líquidos de acordo com a instrução do seu médico ou enfermeiro? 

 

0.(   ) Nunca                   1.(   ) Às vezes              2.(   ) Sempre 

8. Você considera o liquido (caldo) de frutas na quantidade diária de liquido que foi 

recomendada a você, tais como laranjas, melão, melancia, abacaxi, água de coco, Bergamota, 

etc.?  

 

0.(   ) Nunca                   1.(   ) Às vezes              2.(   ) Sempre 

9. Você ingere alguma bebida alcoólica?  

 

0 .(   ) Sempre                1.(   ) Às vezes              2.(   ) Nunca 

10. Você faltou a alguma consulta médica ou exame agendado nos últimos 15 dias?  

 

0 .(   ) Sempre                1.(   ) Às vezes              2.(   ) Nunca 
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ANEXO E- APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE A 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 002 

DT EMISSÃO: 11/06/2012 

CLÍNICA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CORAÇÃO VALENTE 

VERSÃO: 002 

DT REVISÃO: 10/10/2012 

Título: GRUPO CORAÇÃO VALENTE 

 

Elaborador: Cristina Silva Arruda, Rosana Oliveira de Souza e Valéria Gonçalves da Silva 

Aprovador: Ana Carla Dantas Cavalcanti 

 

1. DEFINIÇÃO 
 

O grupo Coração Valente é um grupo de apoio para pacientes com 

Insuficiência Cardíaca que visa estratégias de educação, para melhorar a 

adesão tanto do tratamento farmacológico quanto do não farmacológico, para 

consequente bem-estar, de modo a aumentar a qualidade de vida, autocuidado 

e adesão ao tratamento desses pacientes. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 Acompanhar durante oito sessões o paciente e seus 

familiares/cuidadores propondo-lhe orientações sobre o tratamento, 

atividades lúdicas e de lazer;  

 Orientar medidas para autocuidado, compreensão dos sinais e sintomas 

de descompensação, com ações educativas tanto para o paciente 

quanto para os seus familiares;  

 Avaliar a adesão aos tratamentos medicamentoso e dietético e à auto- 

monitorização dos sinais e sintomas na IC. 

 

2. EXECUTANTE 
Profissionais de saúde e acadêmicos de enfermagem. 
 

 DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

 Cadeiras 

 Mesa 
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 Canetas 

 Papel ofício 

 Hidrocor 

 Data show 

 Laptop 

 Jogos educativos. 

 

3.  DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 
 

Atividades em grupo que incluirá diversos profissionais de saúde, 

clientes e seus familiares e cuidadores em atividades lúdicas e de orientação e 

troca de experiências. 

Encontro Objetivo Geral Dinâmicas Conclusão 

Definição de IC e principais 
cuidados  

Apresentar o que é a 
Insuficiência cardíaca e seus 
principais sintomas 

Bingo da 
apresentação; 
Apresentação de um 
filme. 

Reflexão 

Sintomas de 
descompensação, como agir?  

Apresentar os principais sinais e 
sintomas da Insuficiência 
cardíaca e as principais 
atividades para diminuí-los 

Jogo do escudo; Jogo 
Certo x Errado; 
Revendo o escudo 

Reflexão 

Vacinação + Atividade física, 
sexualidade e sono: 
importância pra saúde 

Motivar a procura pela vacinação 
e a realização de atividades 
físicas programadas e retirar 
dúvidas. 

Jogo da velha sobre 
vacinação; Jogo dos 7 
erros; Alongamento 

Reflexão 

Controle da dieta, bebida e 
dicas para o dia-a-dia  

Orientar sobre os alimentos mais 
saudáveis e indicados para 
pacientes com IC. 

Bingo de nutrição; 
Caderno de receitas 

Reflexão 

Importância de não fumar  Alertar sobre os riscos do 
tabagismo na saúde em geral e 
principalmente de pessoas com 
problemas cardíacos 

Prejuízos do ato de 
fumar 

Reflexão 

Principais medicações e seus 
efeitos  

Apreender quais são os 
medicamentos usados na IC, 
para que servem e quais são os 
principais efeitos colaterais 

Jogo da memória Reflexão 

Revisão sobre IC Relembrar as informações 
discutidas durante os exames 

Jogo de tabuleiro Reflexão 

Relaxamento Confraternização e promoção do 
bem-estar 

Técnicas de auto 
massagem 

Festa de 
confraterniz
ação 

 
3.1. SUBPROCESSOS 
 

3.1.1. ATIVIDADES DO GRUPO 
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 Apresentação dos profissionais de saúde; 

 No primeiro encontro haverá a apresentação de cada profissional e 

integrante do grupo; 

 Cada pessoa do grupo, falará quando descobriu a doença; 

 Cada pessoa do grupo falará sobre sua maior dificuldade em relação a 

doença, enfatizando o que para ela é o mais difícil de fazer; 

 Os profissionais falarão sobre o que é a Insuficiência Cardíaca de maneira 

resumida; 

 Nos encontros subsequentes, será abordado um diferente tema de 

interesse do grupo de acordo com o cronograma e a seguir serão 

realizadas dinâmicas e atividades para avaliação da compreensão do 

assunto. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  
Adesão as atividades do grupo e melhor manejo pelos clientes de seu 

tratamento proposto. 

 
5. REFERÊNCIA NORMATIVA E/OU BIBLIOGRÁFICA  
 
 
Pichon-Rivière E. O Processo Grupal. 6 ed. traduç, editor. São Paulo: Martins 
Fontes; 1998. 
 
Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM. Nursing interventions classification 
(NIC): Mosby/Elsevier; 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


