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RESUMO 
Gerreiro, MAR de J. Telecuidado: uma estratégia para o autocuidado e qualidade de vida 
dos idosos com Insuficiência Cardíaca. 2019. Dissertação (Mestrado). Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso da Costa, Universidade Federal Fluminense. 
 
 
Introdução: A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica de altíssima complexidade nos 
aspectos relacionados à fisiopatologia e à terapêutica. A implementação do telecuidado pelo 
enfermeiro é uma estratégia de grande importância para os idosos com insuficiência cardíaca; pois, 
propicia uma adesão melhor ao tratamento, o aperfeiçoamento do autocuidado e uma qualidade de 
vida melhor. Objetivo: Analisar a efetividade do telecuidado realizado pelo enfermeiro no 
autocuidado e na qualidade de vida dos idosos com Insuficiência Cardíaca (IC). Método: 
Estudo quase-experimental, seleção não-aleatorizada, aplicado aos idosos com IC, amostra foi 
composta por 35 participantes. O projeto foi aprovado  sob Nº 01380518.2.0000.5243 e 
Nº01380518.2.3001.5259  após submissão aos Comitês de Ética e Pesquisa da Universidade 
Federal Fluminense e de um hospital universitário no município do Rio de Janeiro. O estudo foi 
desenvolvido através de consulta de enfermagem presencial e do telecuidado; este por sua vez, foi 
aplicado num intervalo semanal no primeiro mês e num intervalo quinzenal no segundo mês. Com 
a finalidade de atingir os desfechos propostos, dois enfermeiros coletaram os dados, através do 
instrumento de consulta de enfermagem, instrumento com fluxograma para avaliação da 
classificação funcional (NYHA), instrumento para avaliação do autocuidado (EHFScBS), 
instrumento de Minnesota para avaliação da qualidade de vida e do instrumento de telecuidado Os 
dados foram avaliados através do software estatístico SPSS versão 24.0. A análise dos dados foi 
efetuada através de média, mediana, frequência, Teste T pareado, correlação de Pearson e Teste de 
Spearman. Resultados: O grupo foi composto por 35 idosos com IC que permaneceram no estudo 
até o final. A amostra foi caracterizada por idosos (NYHA I, II e III) e com FEVE <50% e > 50%, 
sendo que a maioria possui uma FEVE <50%. O estudo mostrou diferença entre as médias dos 
escores de autocuidado (p-valor=0,000; IC 95% 2,926 – 6,045) e Minnesota (p-valor=0,000; IC 
95% 6,688 – 14,455), antes e após as intervenções; sendo que, a média do escore final de ambas as 
escalas é menor que a média do escore inicial, indicando uma melhora dos escores. Demonstrou 
também uma correlação linear positiva e moderada (r = 0,34; p-valor=0,046) entre os escores de 
autocuidado e qualidade de vida após as intervenções. Conclusão: O telecuidado apresentou efeitos 
positivos nos escores de autocuidado e de qualidade de vida, devido à comparação entre as médias 
dos escores de autocuidado e qualidade de vida, evidenciando uma melhora após a intervenção. E, 
além disso, há uma correlação linear positiva e moderada entre os escores de autocuidado e 
qualidade de vida após as intervenções. 
Descritores: Insuficiência cardíaca; Telenfermagem; Autocuidado; Qualidade de Vida. 
 



 

ABSTRACT 
Introduction: Heart failure is a highly complex clinical syndrome in aspects related to 
pathophysiology and therapy. The implementation of telecare by nurses is a strategy of 
great importance for the elderly with heart failure; therefore, it provides better adherence to 
treatment, improved self-care and a better quality of life. Objective: Analyze the 
effectiveness of telecare performed by nurses in self-care and in the quality of life of 
elderly with heart failure.Method: A quasi-experimental study, non-randomized selection, 
applied to the elderly with HF, sample consisted of 35 participants. The project was 
approved under No. 01380518.2.0000.5243 and No. 01380518.2.3001.5259 after 
submission to the Ethics and Research Committees of the Fluminense Federal University 
and a university hospital in the city of Rio de Janeiro.The study was developed through 
face-to-face nursing consultation and telecare; this in turn was applied on a weekly interval 
in the first month and a biweekly interval in the second month. In order to achieve the 
proposed outcomes, two nurses collected the data through the nursing consultation 
instrument, a flowchart instrument to evaluate the outcome. functional classification 
(NYHA), self-care assessment tool (EHFScBS), Minnesota quality-of-life tool and telecare 
tool. Data were evaluated using SPSS version 24.0 statistical software. It was performed 
through mean, median, frequency, paired t test, Pearson correlation and Spearman test. 
Results: The group consisted of 35 elderly with HF who remained in the study until the 
end. The sample was characterized by elderly (NYHA I, II and III) and with LVEF <50% 
and> 50%, most of them with LVEF <50%. The study showed a difference between the 
mean self-care scores (p-value = 0.000; 95% CI 2.926 - 6.045) and Minnesota (p-value = 
0.000; 95% CI 6.688 - 14.455), before and after the interventions, with The median final 
score of both scales is lower than the average of the initial score, indicating an 
improvement of the scores. It also demonstrated a positive and moderate linear correlation 
(r = 0.34; p-value = 0.046) between self-care scores and quality of life after interventions. 
Conclusion: The telecare showed positive effects on self-care and quality of life scores, 
due to the comparison between the mean self-care scores and quality of life, showing an 
improvement after the intervention. In addition, there is a positive and moderate linear 
correlation between self-care scores and quality of life after interventions. 
Descriptors: Heart failure; Telenursing; Self care; Quality of life. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

1.1.Problematização 

O cuidado dos pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) torna evidente o papel do 

enfermeiro como uma resposta aos desafios sociais e de saúde que constituem os 

problemas de saúde relacionados ao envelhecimento populacional e ao aumento da 

prevalência de doenças crônicas. No cenário mundial, aproximadamente 6,5 milhões de 

pessoas na Europa, 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos e 2,4 milhões de pessoas no 

Japão possuem o diagnóstico de IC e, a cada ano, 1 milhão de novos casos são 

descobertos.1 

Na América Latina, particularidades sociais, econômicas e culturais demonstram 

um perfil clínico diferente em relação a outros países do Globo. Recursos diminuídos para 

a saúde, acesso inadequado ao atendimento e acompanhamento insuficiente nos níveis de 

atenção primário e terciário são fatores de risco em potencial; estes, por sua vez, favorecem 

o desenvolvimento de IC pela população.2 

No Brasil, a IC representa a principal causa de morbimortalidade, segundo 

informações da base de dados do DATASUS. Em um levantamento realizado no site do 

DATASUS, foram registrados, no período de 2014 a 2018, 1.065.231 internações e 

113.430 óbitos no país por insuficiência cardíaca; sendo 72% dos casos de internações e 

81% dos óbitos de pacientes idosos. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

observamos um retrato semelhante durante o mesmo período: a prevalência de internações 

(62%) e óbitos (77%) por IC é maior em idosos, assim como no resto do país 3. 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, os dados do DATASUS, no ano de 

2018, demonstraram que a taxa de mortalidade de idosos com IC foi mais elevada do que 

no Brasil (26,97% vs 12,5%, respectivamente). Esse dado demonstra a importância do 

acompanhamento dos idosos na instituição hospitalar e, através do telecuidado, almeja-se 

contribuir para a diminuição na taxa de re-hospitalização e mortalidade 3. 

O estudo Brazilian Registry of Acute Heart Failure (BREATHE) evidenciou uma 

taxa de mortalidade elevada, visto que a readmissão de pacientes com IC após a alta 

hospitalar ocorre em 50% dos casos de internação, num prazo de 90 dias, sendo essa uma 

das principais causas de aumento do risco de mortalidade nesta síndrome4. Diversos 
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estudos se concentraram na identificação dos fatores associados às readmissões frequentes, 

dentre esses, destacam-se a terapia inadequada, a falta de adesão ao tratamento, o 

isolamento social e a piora da função clínica.4 

Os idosos com IC apresentam reinternações frequentes e um aumento do período de 

internação, o que contribui para o aumento no ônus nas instituições hospitalares; além de 

implicar no aumento das comorbidades. A busca por outras alternativas de tratamento, 

como o telecuidado, faz-se necessária para diminuir as reinternações e complicações 

decorrentes das mesmas e para reduzir o custo com as internações hospitalares.4 

Além das comorbidades decorrentes das re-hospitalizações frequentes, a IC 

ocasiona uma diminuição na capacidade funcional dos pacientes e na capacidade de 

realizar atividades de vida diária, acarretando uma piora significativa na qualidade de vida 

relacionada à saúde (QVRS). A avaliação da QVRS viabiliza a compreensão de vários 

aspectos do bem-estar do indivíduo, relacionados à presença da doença e/ou tratamento5. 

Cabe ressaltar que, para superar as limitações decorrentes da IC, os idosos 

necessitam desenvolver o autocuidado. Esse, por sua vez, está relacionado à autonomia, 

independência e responsabilidades individuais para comportamentos saudáveis, incluindo 

também atividades para administrar e monitorar as condições de saúde6. 

Na IC, o autocuidado está relacionado aos comportamentos que as pessoas adotam 

para manter a sua saúde e às decisões aplicadas quando ocorre piora dos sintomas. A 

manutenção do autocuidado é baseada na adoção de medidas farmacológicas e não-

farmacológicas. A partir desta perspectiva, autocuidado é um processo de tomada de 

decisão que os usuários adotam ao elegerem comportamentos que mantêm a estabilidade 

fisiológica e o controle dos sintomas6. 

Os pacientes com IC apresentam reinternações frequentes e um aumento do período 

de internação, o que contribui para o aumento no ônus nas instituições hospitalares; além 

de implicar no aumento das comorbidades. As evidências (Classe de Recomendação I, 

Nível de evidência A) mostram que o acompanhamento por uma equipe interdisciplinar 

através das clínicas de  IC contribui para a adesão ao tratamento farmacológico e não-

farmacológico, acarreta benefícios na qualidade de vida, diminui o número de 

hospitalizações, reduzem as visitas em unidades de emergência relacionadas à IC e o custo 

hospitalar7. 
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O acompanhamento do idoso com IC pelo enfermeiro pode ser efetuado através do 

telecuidado após a alta hospitalar. Essa modalidade de tele-assistência possui uso ampliado 

no âmbito das doenças crônicas devido às várias tecnologias que podem ser utilizadas, 

como os aplicativos baseados nos programas da Web, videofones, aparelhos de mensagens, 

dispositivos que gravam e enviam apenas sinais vitais, chamadas telefônicas, incluindo a 

resposta de voz interativa8.  

A incorporação de novas estratégias e tecnologias tem influenciado o 

desenvolvimento da prática profissional do enfermeiro, uma vez que envolve a 

confrontação com novos cenários nos quais os profissionais não se encontram com os 

pacientes em nenhum momento9.  

No cenáro mundial, o uso do telefone para prestar cuidados é uma realidade 

crescente porque otimiza o acesso à informação sobre o cuidado à saúde e diminui os 

custos de visitas desnecessárias aos serviços de saúde.Neste novo contexto, surge a 

necessidade de estudar os desafios da comunicação profissional relacionada a atenção à 

saúde remota e a forma como é estabelecida a comunicação entre profissionais e pacientes, 

através do uso do telefone para prestação de cuidados. A compreensão dos processos de 

comunicação na assistência remota, pode proporcionar evidências para atualização e 

capacitação do enfermeiro na melhoria do cuidado prestado aos pacientes do serviço9. 

Durante minha atuação como enfermeira num hospital universitário, deparei-me 

com um grande número de re-hospitalizações de idosos com IC, apresentando 

complicações relacionadas a síndrome (IC). Considerando este cenário, cabe a seguinte 

reflexão, estes idosos quando submetidos às ações de educação em saúde através do 

telecuidado realizado pelo enfermeiro, podem apresentar melhora ou mudança no 

autocuidado e na qualidade de vida.  

 

1.2. Pergunta e Hipóteses de Pesquisa 

 

A partir da problemática do estudo, elaborou-se a questão de pesquisa: 

 Idosos com Insuficiência Cardíaca que recebem o telecuidado realizado pelo enfermeiro 

apresentam mudanças no autocuidado e na qualidade de vida? 
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Hipótese Nula: 

 O telecuidado realizado pelo enfermeiro aos idosos com Insuficiência Cardíaca não 

contribui para mudanças no autocuidado e na qualidade de vida. 

Hipótese Alternativa: 

 O telecuidado realizado pelo enfermeiro aos idosos com Insuficiência Cardíaca contribui 

para mudanças no autocuidado e na qualidade de vida. 

 

1.3. Objetivo Geral 

Analisar a influência do telecuidado realizado pelo enfermeiro no autocuidado e na 

qualidade de vida dos idosos com Insuficiência Cardíaca. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

a) Analisar as variáveis autocuidado e qualidade de vida dos idosos com IC antes e após o 

telecuidado. 

b) Comparar as variáveis autocuidado e qualidade de vida dos idosos com IC antes e após 

o telecuidado. 

 

1.5.Justificativa 

            

Os aspectos benéficos do telecuidado para os pacientes com IC são evidentes de 

acordo com os estudos. O uso dessa tecnologia possibilita o acompanhamento dos mesmos 

através de parâmetros, como peso, sinais vitais, além de ações educativas; cabe ressaltar 

que a transmissão do conhecimento aos indivíduos de forma isolada não contribui para 

identificar a adesão dos mesmos ao tratamento, sendo necessário o monitoramento desses 

pacientes10. 

Para o desenvolvimento dos programas de telecuidado, os profissionais de saúde 

devem participar do planejamento e da construção de um protocolo de aconselhamento, 

ininterrupto e interativo, para pacientes com doenças crônicas, considerando as mudanças 

necessárias como a tecnologia da informação e a tecnologia de saúde11.  

No cenário atual, o presente estudo se encontra em consonância com a agenda de 

prioridades de pesquisa em Enfermagem ao escolher como tema de estudo uma tecnologia 

em saúde que possui aderência ao Eixo Temático Avaliação de Tecnologias da 
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Enfermagem e Economia na Saúde. Nesse sentido, o campo de pesquisa tem como foco o 

que é principal para dar notoriedade ao saber próprio contruído12.  

Para consubstanciar a justificativa, realizou-se uma revisão integrativa de literatura. 

Com isso, foram eleitas como bases subsidiadoras a Current Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), PubMed, Scielo e a LILACS, via portal da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), durante o intercurso de março a abril de 2018. Os descritores (DeCs) 

utilizados para pesquisa através do portal da Biblioteca Virtual de Saúde foram: 

“insuficiência cardíaca”, “telemedicina”, “consulta remota”, “cuidados de enfermagem” e 

“cooperação do paciente”. Para a busca realizada no âmbito da base de dados PubMed, os 

seguintes termos foram elencados, como Medical SubjectHeading (MeSH): “heart 

failure”; telehealth; “remote consultation”; “nursing care” e “patient compliance”.  

A partir da revisão integrativa, obteve-se os resultados gerais N=65 produções 

provenientes da CINAHL, N=17 provenientes da PubMed, N=0 estudos oriundos do 

repositório Scielo e N= 02 estudos da LILACS. No processo de adoção de critérios de 

exclusão, foram retirados, por estarem repetidos, N=01 estudo pertencente a PubMed e 

N=02 estudos na LILACS. Foram excluídos por se tratarem de revisões integrativas N=4 

estudos da CINAHL e N=2 estudos da PubMed. Estudos não aplicados ao tema 

consistiram em N=51 na CINAHL e N=08 na PubMed.  

Ao final, 16 estudos atenderam aos critérios e foram revisados minuciosamente, dos 

quais, N=10 são procedentes da Base CINAHL e N=6 estudos da Base PubMed.  

Os estudos selecionados possibilitam uma compreensão maior e aprofundada sobre 

telecuidado, telemonitoramento e telesaúde. Em um estudo quase-experimental, com 

seleção não-aleatorizada, aplicado aos pacientes idosos com insuficiência cardíaca e 

expectativa de vida de 02 a 03 anos um sistema foi desenvolvido usando mensagens de 

texto e videofone, transmitindo os dados dos pacientes sobre os sinais vitais e parâmetros 

clínicos para uma equipe de profissionais de saúde. Os dados enviados foram analisados 

com base na medicina de evidências. Estudos antes e após a implementação do 

telemonitoramento mostraram uma diminuição nos custos totais com a assistência, visitas 

ao departamento de emergência e internação hospitalar13. 

Outro estudo mostrou que os instrumentos de avaliação clínica e de orientações à 

saúde possuem variações de acordo com os programas de consulta remota. Os profissionais 

de saúde realizam o monitoramento do peso, dos sinais vitais, dos sinais e dos sintomas de 
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descompensação clínica da insuficiência cardíaca (IC), da avaliação da capacidade 

funcional para atividades de vida diária e qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), 

além de oferecer o suporte para o paciente com IC14 . 

O desenvolvimento de novos estudos é de grande valia para a descrição da 

abordagem feita na consulta remota e para o processo de ensino-aprendizagem aplicado, 

com a análise das variáveis conhecimento e autocuidado em IC e os possíveis desfechos 

clínicos15. Os programas de acompanhamento dos pacientes por meio do telecuidado 

possuem abordagens diferenciadas, com a aplicação de intervenções que consolidem o 

processo educacional que sirvam como embasamento para as ações dos enfermeiros e para 

o fortalecimento de uma prática baseada em evidências15. 

Em um estudo de coorte com 141 pacientes ocorreu a aplicação do escore do 

Instrumento sobre Qualidade de Vida de Minnesota que mostrou uma melhora progressiva 

nos parâmetros trimestralmente; esse, por sua vez, pode estar relacionado a um aumento da 

confiança nos seus cuidados de saúde devido ao telemonitoramento ou em relação a uma 

melhora no vigor físico devido ao controle de peso. Outro parâmetro relevante encontrado 

foi a diminuição na taxa de hospitalização por pessoa16. 

Um estudo retrospectivo, a partir de onze prontuários, trouxe dados importantes 

para o aprofundamento no uso da consulta remota, indicando a necessidade de novos 

estudos sobre essa forma de assistência. A pesquisa analisou o número de atendimentos de 

emergência, admissões, tempo de permanência, visitas domiciliares programadas e não 

programadas. O aprofundamento do conhecimento sobre o telecuidado, por meio de novos 

estudos, promove a gestão dos sinais e sintomas de descompensação cardíaca pelos idosos 

com IC, contribuindo para a diminuição da taxa de re-hospitalização e do custo com o 

tratamento17.  

Os estudos corroboram com a necessidade da realização de pesquisas, 

demonstrando a efetividade e a eficácia dos programas de telecuidado aplicando os 

instrumentos do autocuidado de Minnesota. Nesse sentido, faz-se necessário o 

aprofundamento do conhecimento sobre a efetividade do telecuidado no autocuidado e na 

qualidade de vida dos pacientes com IC cujo contexto socioeconômico e social é diferente 

daqueles avaliados em estudos anteriores, os quais são originados em países 

desenvolvidos13,18.  
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1.6. Relevância 

 

O presente estudo possui relevância, pois vislumbra a melhora da adesão dos idosos 

com IC à terapêutica através da comunicação dialógica estabelecida na consulta presencial 

e por via telefônica, facilitando a prevenção e o controle dos sinais e sintomas de 

descompensação cardíaca, favorecendo a autonomia e a melhora na qualidade de vida 

desses pacientes. 

Dentre os aspectos favoráveis, podemos destacar também que o monitoramento por 

via telefônica facilita a assistência a um número maior de idosos com IC em suas 

residências por um número menor de profissionais de saúde, através do telecuidado ou via 

consulta telefônica, ampliando a cobertura assistencial. A consulta remota viabiliza 

também uma diminuição do custo para o sistema de saúde, uma vez que contribui para uma 

diminuição na taxa de re-hospitalização e das comorbidades nos idosos.   

A implementação do controle e prevenção dos sinais e sintomas de 

descompensação da IC através das consultas presenciais e telefônica almeja propiciar 

também uma diminuição na busca aos Serviços de Emergência e de saúde, devido a uma 

gestão melhor dos sinais e sintomas da IC pelos pacientes/família, por meio do suporte 

oferecido através dos profissionais de saúde. 

Dentre as contribuições do presente estudo, podemos ressaltar: 

Para o ensino - o aprendizado do estudante de graduação e pós-graduação sobre 

uma nova tecnologia para o cuidado do paciente, podendo consolidar uma nova práxis, 

fomentar o aprofundamento sobre as tecnologias da informação e comunicação, além de 

propiciar o desenvolvimento de novos estudos pelos discentes da graduação e pós-

graduação nessa área; 

Para a instituição - a implantação do telecuidado, utilizando intervenções aplicadas 

internacionalmente, corrobora uma prática baseada em evidências, consubstanciando o 

conhecimento no campo das tecnologias da informação e comunicação, colaborando para 

que os pacientes com IC obtenham o conhecimento necessário sobre sua doença e cuidados 

de saúde que otimizem o autocuidado e a qualidade de vida. 

Para a pesquisa – viabiliza o aprofundamento dos enfermeiros pesquisadores em 

estudos relacionados ao telecuidado e insuficiência cardíaca, contribuindo para 

identificação das melhores intervenções para o acompanhamento dos pacientes com IC, os 
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fatores que contribuem para adesão ao tratamento, para o aperfeiçoamento do autocuidado 

e uma qualidade de vida melhor. 

No campo da pesquisa, o estudo também contribui para o fortalecimento da linha de 

pesquisa “O contexto do cuidar em saúde”, do Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial. O desenvolvimento do estudo sobre a consulta remota abrange os idosos com 

IC, que por motivos clínicos, sociais ou econômicos não conseguem buscar auxílio nas 

emergências e serviços de saúde. Isso, por sua vez, proporciona efeitos benéficos para 

esses, através da intervenção, promovendo o aperfeiçoamento do autocuidado e a melhora 

na qualidade de vida. 

            

 

2. BASE CONCEITUAL 
 

 

2.1. Insuficiência Cardíaca 

 

Nos Estados Unidos, são realizados os diagnósticos de 550 mil novos casos de 

Insuficiência Cardíaca a cada ano, sendo a quinta causa mais frequente de hospitalização. 

No Brasil, há o registro no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(Data-SUS) de 238 mil internações, culminando com 26 mil óbitos no decorrer da 

internação, o que representou 9,5% desse total durante o ano de 2012. Além disso, o estudo 

BREATHE (Brazilian Registry of Acute Heart Failure) demonstrou uma taxa de 

mortalidade no ambiente hospitalar de 12,6% 4. 

Cabe acrescentar que a síndrome da insuficiência cardíaca está associada a outras 

doenças crônicas e possui uma progressão que deteriora a saúde da pessoa. A evolução da 

doença cardíaca resulta no aumento das internações hospitalares, na diminuição da 

expectativa de vida, em repercussões negativas sobre a qualidade de vida, além de 

significar uma sobrecarga para a família e para a sociedade. O manejo da doença e os 

cuidados de enfermagem são planejados e desenvolvidos para fornecerem suporte à família 

e cuidadores durante a transição do hospital para a residência2.  
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2.2. Etiologia  

A IC agudamente descompensada pode decorrer das seguintes situações clínicas: 

a) IC crônica: é a causa mais comum de IC agudamente descompensada, os pacientes são 

portadores de IC e podem apresentar fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção normal; 

b) IC aguda: é decorrente de um infarto agudo do miocárdio, uma regurgitação valvar 

aguda ou uma miocardite aguda e requer medidas específicas. A IC aguda apresenta-se 

como primodescompensação 19. 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica de altíssima complexidade no 

que tange tanto a sua fisiopatologia quanto seu tratamento. É de suma importância o 

tratamento da IC e a prevenção através do tratamento dos pacientes hipertensos, 

dislipidêmicos e diabéticos a fim de evitar o desenvolvimento de disfunção ventricular 

esquerda e a doença clínica manifesta 19 . 

Sabe-se que as modificações no sistema cardiovascular são decorrentes do 

envelhecimento e se manifestam através do aumento da espessura da parede do ventrículo 

esquerdo. Alterações no padrão de enchimento ventricular, comprometimento da fração de 

ejeção e alterações do ritmo cardíaco são comorbidades que impactam o prognóstico das 

doenças cardiovasculares.19    

A IC pode ter como causa uma disfunção sistólica ou diastólica e em vários 

pacientes coexistem ambas disfunções. Assim, foi estabelecida a seguinte classificação 

para os pacientes com IC, de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) preservada (≥ 50%) e reduzida ( FEVE <50%) 7. 

O uso dessa classificação é importante uma vez que os pacientes com insuficiência 

cardíaca possuem etiologias, morbidades e respostas aos tratamentos diferentes. Os 

pacientes com ICFER têm apresentado uma diminuição da morbimortalidade com o 

tratamento farmacológico aplicado. Os pacientes com ICFEP requerem uma atenção 

especial nos casos em que houve uma mudança na fração de ejeção de reduzida para 

preservada, pois apresentam riscos de eventos adversos adicionais2 .  
            

2.3. Fatores Descompensadores  

No que tange aos principais fatores relacionados à descompensação da IC, ressalta-

se: pneumonia (15,2%), isquemia miocárdica (14,7%), má aderência ao tratamento 
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(medicamentoso ou estilo de vida, como restrição hidrossalina – 14%), arritmias (13,4%), 

hipertensão mal controlada (10,7%), piora da função renal (6,7%), dentre outras causas 19 . 

A terapêutica é estabelecida a partir da classificação da descompensação cardíaca, 

sendo composta por medicamentos inotrópicos, diuréticos, drogas vasodilatadoras, uso de 

cateter de Swan Ganz ou soluções hidrossalinas, drogas vasopressoras e balão intra-

aórtico19. 

Dentre as principais causas de re-hospitalizações, pode-se ressaltar a má aderência 

ao tratamento e a não identificação precoce dos sinais e sintomas da descompensação 

cardíaca. Esses fatores implicam diretamente no aumento das reinternações e no aumento 

da morbidade nos clientes idosos com doenças cardiovasculares20. 

         

2.4. Diagnóstico da IC  

 

Os sinais e sintomas de IC, acompanhados de exames complementares, norteiam o 

diagnóstico de IC, que, dentre eles, está a dispneia. A existência de uma história prévia de 

IC, ortopneia e dispneia paroxística noturna favorecem a identificação da IC. Outros 

sintomas também são verificados, como cansaço, fadiga e sintomas digestivos. A 

gravidade dessa síndrome é classificada pela classe funcional de NYHA21. 

O exame físico minucioso auxilia no diagnóstico de IC, outros sinais, como a 

terceira bulha cardíaca e turgência jugular, devem ser investigados, contudo a sua ausência 

não exclui a existência da síndrome da IC. Outros sinais podem ser encontrados durante o 

exame, tais como edema de membros inferiores, hepatomegalia, ascite e taquicardia. O 

baixo débito cardíaco pode ser caracterizado por hipotensão arterial, alterações do nível de 

consciência, oligúria, pulso filiforme e extremidades frias. A pressão de pulso proporcional 

(PPP= pressão sistólica-pressão diastólica/pressão sistólica) é um indicador de baixo débito 

com boa especificidade 21. 

Na consulta de enfermagem, o exame físico possuirá como foco principal as 

manifestações clínicas de Insuficiência Cardíaca, os parâmetros vitais e peso tal qual 

descrito a seguir: a) avaliação de turgência jugular – se houver ingurgitamento, o sinal é 

positivo; o paciente é avaliado na posição de 45º22; b) avaliação de edema em membros 

inferiores (MMII) – o sinal de cacifo (Godet) é obtido através de pressão na região pré-

tibial com o dedo indicador por 10 segundos. A profundidade da depressão é mostrada 
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através de cruzes (+) a (++++), em que a intensidade máxima (++++) evidencia depressões 

maiores ou equivalente a uma polpa digital23; c) fadiga – é avaliada através da classificação 

de funcionalidade (NYHA) que mostra a tolerância à atividade, indicado pela III Diretriz 

Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica; d) circunferência abdominal – a verificação 

de edema na região abdominal é feita através da utilização de fita métrica (1-150 cm). A 

mensuração é feita em nível próximo ao umbilical, no ponto médio entre a crista ilíaca e a 

última costela direita ou esquerda, a medida é feita ao final da expiração; e) peso corporal 

total; f) pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC); g) Índice de Massa Corporal 

(IMC): Índice baseado no peso corporal e altura, através da fórmula: Peso/Altura2 15. 

Durante a ausculta pulmonar, os sopros sistólicos ou diastólicos poderão ser 

encontrados, a presença dos mesmos pode indicar valvopatias ou complicações mecânicas 

isquêmicas de um infarto agudo do miocárdio como causa de IC. A insuficiência mitral 

pode ser resultante de uma isquemia do miocárdio ou da dilatação do anel mitral como 

consequência da cardiomiopatia dilatada21. 

  

2.4.1. Critérios de Boston para o diagnóstico de IC  

Os critérios de Boston são divididos em três categorias, cada categoria soma 04 

pontos, a junção dessas totaliza doze pontos (Tabela 2). O diagnóstico de IC é classificado 

como “definitivo” quando compreende um total de 08 a 12 pontos; “possível”, com uma 

pontuação entre 05 e 07 pontos e “ improvável”, se for menor ou igual a 04 pontos.21 

Quadro 1 - Critérios de Boston para diagnóstico de Insuficiência Cardíaca 
 

Critério Pontos Categoria I: história 

Dispneia em repouso                                                                                                                          4 
 Ortopneia                                                                                                                                           4 
Dispneia paroxística noturna                                                                                                           .  3  
Dispneia ao caminhar no plano                                                                                                          2  
Dispneia ao subir escadas                                                                                                                   1 
 Categoria II: exame físico 

 Frequência cardíaca                                                                                                                   1 or 2             
(FC) (1 ponto se FC 91 a 110 bpm; 2 pontos se FC > 110 bpm)                                                                                                                                      
Turgência jugular                                                                                                                        2 or 3 
 (2 pontos se > 6 cm H2O; 3 pontos se > 6 cm H2O mais hepatomegalia ou edema)                                                  
Crepitantes pulmonares                                                                                                               1 or 2    
(1 ponto se restrito às bases; 2 pontos se mais do que apenas nas bases)  
Sibilos                                                                                                                                                3 
Terceira bulha cardíaca                                                                                   

                                    3 
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Categoria III: radiografia de tórax 

Edema pulmonar alveolar                                                                                                                 4  
Edema pulmonar intersticial                                                                                                             3 
 Derrame pleural bilateral                                                                                                                 3 
 Índice cardiotorácico > 0,50                                                                                                             3 
 Redistribuição de fluxo para lobos superiores                                                                                 2 
 

2.4.2. Critérios de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca (IC)  

A aplicação dos Critérios de Framingham exige a presença simultânea de pelo 

menos dois critérios maiores ou um critério maior em conjunto com dois critérios menores.  

Critérios maiores: a) Dispneia paroxística noturna; b) Turgência jugular; c) 

Crepitações pulmonares; d) Cardiomegalia (radiografia de tórax); e) Edema agudo de 

pulmão; f) Terceira bulha (galope); g) aumento da pressão venosa central (> 16 cm H2O 

no átrio direito); h) refluxo hepatojugular; i) Perda de peso > 4,5 kg em 5 dias em resposta 

ao tratamento.21  

Critérios menores: a) Edema de tornozelos bilateral; b) tosse noturna; c) dispneia a 

esforços ordinários; d) Hepatomegalia; e) derrame pleural; f) Diminuição da capacidade 

funcional em um terço da máxima registrada previamente; g) Taquicardia (FC > 120 

bpm)21. 

 

2.5. Classificação da Insuficiência Cardíaca 

 

2.5.1. Baseada em sintomas 

A partir da classificação da IC, o paciente é avaliado de acordo com os sintomas 

que apresenta, caracterizando a classe funcional a qual pertence de acordo com a 

Classificação da New York Heart Association (NYHA) – que apesar do grau de 

subjetividade está relacionada intrinsecamente com o prognóstico e qualidade de vida7. 

 

Quadro 2. Classificação baseada em sintomas 
CLASSE FUNCIONAL SINTOMATOLOGIA 

I Ausência de sintomas (dispneia) durante as atividades cotidianas. A 
limitação para esforços é semelhante a esperada em indivíduos 
normais. 

II Sintomas desencadeados por atividades cotidianas 
III Sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as 

cotidianas ou pequenos esforços. 
IV Sintomas em repouso. 

Fonte:( Bochi, 2012) 
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Os profissionais de saúde, médico ou enfermeiro, devem investigar, na consulta 

presencial ou no monitoramento por via telefônica, a capacidade do paciente de realizar as 

atividades diárias ou cotidianas e/ou esforço relatados pelos mesmos. Dentre as atividades 

a serem investigadas e avaliadas, destacam-se vestir-se sozinho, alimentar-se, tomar banho, 

caminhar, subir lances de escadas7 . 

A escala de NYHA, que possui como base a tolerância aos exercícios e subdivide 

os pacientes de acordo com classes funcionais, pode servir como parâmetro para a escolha 

das intervenções terapêuticas e para avaliar a resposta ao tratamento7. 
 

2.5.2.Baseada na progressão da doença 

A classificação da IC sofreu algumas modificações, já que a classificação da 

NYHA foi englobada pelo American College of Cardiology que dividiu a Insuficiência 

Cardíaca Congestiva (ICC) em Estádios A,B,C e D. Dessa forma, o tratamento passa a ser 

adequado de acordo com o estadiamento19. 

 
Quadro 3. Classificação baseada na progressão da doença 

ESTÁDIO A 
 

Os pacientes possuem um risco alto para desenvolver 
a IC, porém não manifestam sintomas ou doença 
estrutural. 

ESTÁDIO B 
 

Os pacientes mostram disfunção ventricular 
esquerda, porém ainda não possuem sintomas da 
doença. 

ESTÁDIO C 
 

Os pacientes possuem disfunção ventricular esquerda 
sintomática. 

ESTÁDIO D 
 

Os pacientes apresentam IC refratária, com indicação 
de transplante cardíaco. 

Fonte:(QUILICI, 2014) 

 

 

2.5.3. Exames Complementares 

 

Os exames complementares colaboram para a avaliação global do paciente e para a 

identificação de fatores descompensadores:  

a) Exames laboratoriais: hemograma, função renal (creatinina, uréia e eletrólitos), 

perfil hepático (transaminases, bilirrubinas e canaliculares), marcadores de necrose 

miocárdica (avaliação de síndrome coronariana aguda), função tireoidiana, gasometria 
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arterial, BNP ou NT-proBNP (auxílio diagnóstico em casos duvidosos para diferenciar 

entre dispneia de origem cardíaca ou pulmonar); 

b) Radiografia do tórax: avaliação da área cardíaca e torácica (congestão pulmonar); 

c) Eletrocardiograma: embasa o diagnóstico de IC através do achado de sobrecarga de 

câmaras, de zonas eletricamente inativas ou de bloqueios do sistema de condução, além de 

possibilitar identificar fatores descompensadores; 

d) Ecocardiograma: determina a função ventricular (IC recente). No estudo sobre a IC 

crônica contribui para a reavaliação da função ventricular, alterações na contratilidade 

segmentar, aparatos valvares, pericárdio, miocárdio, entre outras; 

e) Outros exames: provas de função pulmonar, cineangiocoronariografia (contexto da 

síndrome coronariana aguda); e ressonância magnética complementar19.       

    

2.5.4. Perfis Hemodinâmicos: 

 

Na unidade hospitalar, o paciente idoso com Insuficiência Cardíaca agudamente 

descompensada tem a sua patologia classificada de acordo com o status volêmico e 

perfusão tecidual. O status volêmico pode ser dividido em “úmido” (congesto), ou “seco” 

(desidratado); enquanto, a perfusão tecidual pode ser classificada como “quente” (boa 

perfusão tecidual) ou “frio” (perfusão tecidual inadequada)19. 

A avaliação do status volêmico busca evidências de hipervolemia, através dos 

seguintes sinais: ortopneia, elevação da pressão venosa jugular, estertores pulmonares, 

hepatomegalia, ascite, edema de membros inferiores. Esses achados caracterizam o estado 

“úmido”, indicando aumento das pressões de enchimento ventricular. A ausência desses 

sinais indica o estado “seco”19. 

O examinador deve buscar sinais de perfusão tecidual. Vale enfatizar que a 

perfusão tecidual adequada é caracterizada como “quente” e a perfusão tecidual 

inadequada é descrita como “fria”. Essa perfusão tecidual é evidenciada pelos seguintes 

achados: pressão de pulso estreitada, extremidades frias e tempo de enchimento capilar 

lentificado, sonolência, obnubilação, hipotensão e redução do débito urinário19. 
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Quadro 4. Perfis Hemodinâmicos 

PERFIS HEMODINÂMICOS 

Congestão em repouso? 

 Não Sim 

Perfusão Inadequada?   
Não Quente e Seco (Perfil A) Quente e úmido ( Perfil B) 
Sim         Frio e Seco ( Perifl L)       Frio e úmido ( Perfil C) 

Fonte:(QUILICI, 2014) 

 

O perfil B é o perfil mais identificado entre os pacientes com IC, caracterizado por 

boa perfusão tecidual e congestão sistêmica, ocorrendo na IC com fração de ejeção 

preservada ou com fração de ejeção reduzida. Os estados de má perfusão tecidual (perfis 

Ce L), em geral, não ocorrem nas IC com fração de ejeção preservada, somente em casos 

excepcionais19. 

        

2.5.5 Tratamento Farmacológico 

 

O tratamento da IC é complexo, possui como finalidade aliviar os sintomas e 

impedir ou retardar a evolução da disfunção ventricular e, por último, diminuir a taxa de 

mortalidade. Se o paciente possui disfunção ventricular, o tratamento visa remover a causa 

precipitante da descompensação. O segundo objetivo da terapia moderna da IC é modular a 

progressão da doença19. 

Na IC sistólica, diversos fármacos contribuem para uma evolução da doença e 

melhora na sobrevida, dentre estes, os inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECA), bloqueadores da angiotensina I, betabloqueadores e antagonistas da aldosterona. 

Os diuréticos tiazídicos e de alça promovem a natriurese e contribuem para o controle do 

estado volêmico. A digoxina é utilizada nos pacientes que apresentam frequência cardíaca 

elevada em vigência de fibrilação atrial24. 

Na IC diastólica é preconizado o tratamento mais empírico, pela ausência de 

ensaios clínicos aleatórios com resultados positivos. Para tanto, o tratamento é norteado 

para o controle de sinais e sintomas que prejudicam o relaxamento ventricular, como 

hipertensão arterial, aumento da frequência cardíaca, volemia e isquemia miocárdica24.  
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2.5.6. Tratamento Não Farmacológico 

 

Os estudos mostram fatores que contribuem para o aumento das hospitalizações de 

pacientes com IC, entretanto esses fatores podem ser controlados com medidas preventivas 

e de educação em saúde, dentre esses, destacamos a não aderência ao regime terapêutico e 

à dieta, ao plano de alta e ao cuidado transicional ineficiente, ao pobre suporte social e à 

dificuldade na identificação e na piora dos sintomas pelos pacientes. Modalidades de 

tratamentos não farmacológicos possuem grande relevância em associação ao tratamento 

farmacológico, cirúrgico e terapêutico de ressincronização no cuidado ao paciente com 

IC19.  

O peso é um parâmetro importante para o paciente com IC, pois os pacientes devem 

ser orientados para se pesarem regularmente e antes do desjejum. Se não for possível, 

devem se pesar duas vezes por semana. Caso o ganho de peso ultrapasse 01 a 02 kg em 

dois a três dias, o paciente deve procurar o seu médico. A perda de peso também é indicada 

caso o paciente apresente obesidade, o IMC deve ficar em torno de 25-3019.  

Outro parâmetro a ser controlado no paciente com IC severa é o consumo de sódio, 

que deve-se evitado em excesso >3g/dia de sódio e >7de g de sal de cozinha/dia2.    

Os substitutos do sal precisam ser consumidos com moderação, porque possuem 

potássio em grandes quantidades, além disso, o uso concomitante com os inibidores da 

enzima de conversão de angiotensina podem causar hipercalemia. Alimentos 

industrializados, embutidos ou salgados, também possuem um alto teor de sódio e, por 

isso, devem ser retirados da dieta2. 

A restrição hídrica é uma medida controversa, visto que a Diretriz Brasileira de 2018 

não a incluiu nas suas recomendações, enquanto as diretrizes ESC ( European Society of 

Cardiology) e do AACF/AHA (American College Cardiology Foundation/American Heart 

Association) mantêm a recomendação de restrição hídrica 1,5L a 02 L/dia em pacientes 

sintomáticos, buscando controlar os sintomas, principalmente, naqueles com 

hiponatremia2.  

Outro aspecto importante é que os pacientes com miocardiopatia alcoólica e os 

pacientes com disfunção ventricular esquerda não podem ingerir bebida alcoólica, o 

consumo moderado é permitido aos usuários que não possuem essas patologias19. É 
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necessário evitar viagens longas e para locais com altas altitudes, quentes ou úmidos, 

devido ao risco de desidratação, edema ou trombose venosa 19.  

A vacinação contra Influenza e Pneumococo é recomendada, com a finalidade de 

reduzir a incidência de infecções respiratórias e a piora cardíaca. Sendo que não há 

registros da imunização de pacientes com IC7. 

Os usuários com IC em situações estáveis precisam ser encorajados a manterem suas 

atividades de vida diária para evitar o descondicionamento muscular. Os pacientes com 

classe funcional II ou III devem ser estimulados a fazerem programas de treinamento de 

exercícios. É necessário ressaltar que o treinamento físico contribui para a diminuição da 

dispneia, fadiga, distúrbios do sono e fraqueza muscular, além de propiciar adaptações 

fisiológicas que culminam na melhora da qualidade de vida desses pacientes19. 

O atendimento em programas de clínicas de IC contribui para o uso da terapêutica 

medicamentosa, favorecendo a melhor evolução clínica, taxa de hospitalização e melhor 

sobrevida de pacientes19. 
 

2.5.7. Abordagem multidisciplinar na clínica especializada de IC 

 

A base profissional da clínica de IC é composta pelo médico cardiologista e pelo 

enfermeiro. O enfermeiro gerencia as solicitações e encaminhamentos para os profissionais 

de outros serviços, como psicólogo, assistente social, nutricionista, farmacêutico, bem 

como deve realizar a atividade de educação e saúde para o paciente/família e 

monitorização contínua21.  

Dentre as atribuições do enfermeiro, cabe ressaltar a monitorização contínua da 

adesão ao tratamento, dos sinais e sintomas indicativos de complicações da IC através da 

consulta telefônica e das visitas domiciliares. O ajuste terapêutico das doses de diuréticos 

também pode ser efetuado pelo enfermeiro mediante protocolo21. 

No âmbito de tratamento de pacientes com IC, é primordial compreender a adesão 

ao tratamento que se concretiza através do uso correto e regular dos medicamentos, dieta 

hipossódica, prática de exercícios físicos, realização de cuidados preventivos e gestão dos 

sinais e sintomas. Todas essas ações de saúde integram o autocuidado18. 

É importante saber também os fatores que influenciam o autocuidado, dentre esses, 

destacam-se os conhecimentos sobre IC, experiências e habilidades de autocuidado para a 
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nova condição de saúde e compatibilidade de comportamentos nos aspectos sociais e 

próprios do paciente. Para tanto, as ações educativas devem ser o foco dos profissionais de 

saúde para com os pacientes, almejando melhorar a gestão do autocuidado e assim um 

aumento na qualidade de vida e diminuição da mortalidade por IC18. 

Com o intuito de desenvolver uma prática baseada em evidências, os enfermeiros 

que participam de clínicas especializadas para pacientes com IC aplicam intervenções que 

promovam a adesão ao tratamento e otimizam o autocuidado. A implementação de 

estratégias por meio da criação de grupos pelos enfermeiros tem sido uma ferramenta para 

o manejo da IC nos programas. Por outro lado, não há evidências científicas suficientes 

que demonstrem uma melhora na adesão, manejo, manutenção e confiança no 

autocuidado25. 

 

2.6. Qualidade de vida 

 

O avanço tecnológico na medicina e ciências correlatas vem sendo acompanhado, 

paradoxalmente, por um enfoque maior na “Qualidade de Vida”; esse conceito nas ciências 

humanas e biológicas apresenta um aprofundamento nos parâmetros que controlam os 

sintomas, a redução da taxa de mortalidade ou aumento da expectativa de vida. A avaliação 

da qualidade de vida tornou-se um parâmetro de grande relevância nos ensaios clínicos 

randomizados, além da avaliação da eficácia e segurança dos medicamentos26. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1974, definiu a Qualidade de Vida 

como “percepção de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores no 

qual elas vivem e em relação às suas metas, expectativas, normas e conceitos.” A OMS 

reconheceu as três dimensões: física, emocional e social no contexto da saúde de forma 

pioneira27. 

A Qualidade de Vida demonstra como o paciente percebe e reage ao seu estado de 

saúde e a outros atributos não médicos de sua vida. A Qualidade de Vida global é descrita 

pelo sujeito através das suas percepções e reações; no entanto, os itens individuais que 

afetam a qualidade de vida também são ressaltados. Dessa forma, o conceito de saúde 

tornou-se multidimensional, englobando os aspectos de vida como perspectiva de vida, 

relações e papéis sociais27. 
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Neste âmbito, a comunidade científica busca compreender o impacto da Insuficiência 

Cardíaca na vida dos pacientes (IC). Apesar da existência da escala de classificação 

funcional da New Yourk Heart Association (NYHA), que estratifica pelo grau de limitação 

física as classes I, II, III e IV, criou-se o Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ), um escore que avalia a qualidade de vida dos portadores da 

síndrome. O MLHFQ é o instrumento mais utilizado internacionalmente e possui grande 

confiabilidade, podendo ser usado de forma única para acessar a qualidade de vida (QV) 

dos pacientes com IC ou para verificar a repercussão de uma intervenção 28. 

O instrumento de Minnesota para Avaliação da Qualidade de Vida possui 21 

questões que estão relacionadas às limitações causadas pela IC na forma como esses 

sujeitos gostariam de viver. A escala de respostas para cada questão varia de 0 a 5, em que 

0 significa (sem limitação) e 5 (limitação máxima). Norteado por estudos prévios, um 

escore de dimensão física foi calculado como o somatório de oito questões (números de 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 12 e 13) que estão associadas com dispneia e fadiga. Desta forma, o 

escore da dimensão emocional é composto por cinco questões(números de 17, 18, 19, 20 e 

21). As demais questões (1, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16) somadas às dimensões físicas e 

emocionais, formam um escore total, aplicado por meio de entrevista direta por 05 a 10 

minutos 27, 29. 

A Qualidade de Vida (QV) é um novo padrão para mensurar os resultados dos 

tratamentos no curso da doença. A QV tornou-se um novo parâmetro para analisar os 

efeitos dos tratamentos, em consonância com parâmetros tradicionais, como controle de 

sintomas, índice de mortalidade e aumento da expectativa de vida27. 

No que tange à saúde, a Insuficiência Cardíaca apresenta um impacto significativo na 

capacidade funcional dos pacientes, na qualidade de vida e na reabilitação, devido ao mau 

prognóstico da doença. Além disso, a doença crônica possui efeitos que diminuem a 

qualidade de vida; essa, por sua vez, influencia também a taxa de hospitalização, a taxa de 

mortalidade e o custo do tratamento27. 

O cuidado desenvolvido pela equipe interdisciplinar para o paciente com IC deve ser 

pautado nas necessidades humanas básicas de forma individualizada e sistematizada. A 

realização da avaliação da qualidade de vida possibilita identificar as dimensões que se 

encontram em prejuízo e, além disso, a otimização das dimensões preservadas. A 

identificação pelos profissionais de saúde das dimensões da QV em prejuízo viabiliza a 
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instrumentalização desses, vislumbrando resultados positivos e a melhora das estratégias 

terapêuticas27. 

 

2.7. Telenfermagem 

 

2.7.1.Definição  

A aplicação da telemedicina começou a partir do século XX, durante a 1ª Guerra 

Mundial, no ano de 1916,em que esse foi o instrumento de comunicação entre os médicos 

em estações costeiras ou frentes de batalhas, hospitais de campanha ou navios em busca de 

apoio ou informações logísticas30.  

Em 1950, houve a transmissão de imagens de radiologia entre West Chester e 

Philadelphia. No mesmo ano, houve o registro de consultas de telepsiquiatria. No fim dos 

anos 1960, ocorreram as primeiras aplicações com o uso de vídeo, um projeto em 

teledermatologia que unia uma clínica a um hospital nos Estados Unidos. Os grandes 

propulsores da telemedicina foram o espaço e a guerra30. A telemedicina resulta dessas 

experiências, servindo de modelo para o atendimento integrado e em associação aos 

atendimentos de emergências médicas. 

O uso da telemedicina em projetos espaciais teve início com o projeto Mercury, entre 

os anos 1960 e 1964, através da telemetria fisiológica, que abrangia o envio de dados 

contínuos dos astronautas em órbita30 . Essas aplicações mostraram que a telemedicina 

possui extrema importância, uma vez que as viagens espaciais foram monitoradas por 

médicos à distância e apresentaram grandes avanços31. Essa ferramenta apresentou grande 

desenvolvimento a partir de sua aplicação no espaço e na guerra. 

A telemedicina e o telecuidado englobam a aplicação da tecnologia da informação 

em cuidados de saúde. A telemedicina abrange os cuidados clínicos direto, diagnóstico, 

tratamento ou consulta via telecomunicações para um paciente à distância, podendo 

envolver telepsiquiatria, teledermatologia, telerradiologia e teleoftalmologia. Por outro 

lado, o telecuidado possui como foco o cuidado no domicílio, com o objetivo primordial de 

apoiar os pacientes e não os profissionais de saúde31. 

O telecuidado é desenvolvido para o acompanhamento remoto ou à distância dos 

pacientes através de tecnologias como telefone, equipamentos de áudio ou vídeo e internet. 

O suporte oferecido a esses pacientes é efetuado através de consultas virtuais, 
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vídeoconferências, ligações telefônicas e mensagens de celular, viabilizando uma redução 

nos cuidados primários de saúde e nas hospitalizações32.   

Dentre as ferramentas citadas, inclui-se também o telemonitoramento, que é aplicado 

através do uso de áudio, vídeo e outras tecnologias de telecomunicação para monitorar o 

status do paciente à distância31. Durante o uso dessa estratégia, o paciente transmite os 

dados sobre o seu estado de saúde sem o auxílio de profissionais de saúde, diretamente 

para um ambiente de cuidados de saúde; sendo que os familiares também podem fazer essa 

transmissão de dados por meio da digitação. Esse recurso também serve como uma 

alternativa para o cuidado de pacientes que moram distante de unidades de saúde31. 

O monitoramento à distância, ou telemonitoramento, envolve um hardware 

dedicado ou um smartphone para a transmissão dos dados do paciente (como, por 

exemplo, sintomas, peso, pressão arterial e ritmo cardíaco). O suporte telefônico 

estruturado viabiliza a orientação e o tratamento do paciente, contribuindo para a 

diminuição da mortalidade e hospitalizações por IC, melhora da qualidade de vida, redução 

do custo do tratamento e otimização do conhecimento e autotratamento33. 

A incorporação de recursos tecnológicos ao cuidado tem modificado também a 

dinâmica do trabalho no âmbito da enfermagem, desde 1994, período no qual o descritor 

“telenfermagem” foi registrado34. A telenfermagem é a comunicação entre “enfermeiro-

profissional de saúde”, enfermeiro-enfermeiro” ou enfermeiro-paciente”, mediada por 

dispositivos que ultrapassem os obstáculos da distância e do tempo. Esses dispositivos 

tecnológicos propiciam a interação humana em detrimento dos obstáculos que são 

denominados como “Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs)” . Dentre as 

TICs mais aplicadas, cabe ressaltar os telefones (linhas terrestres e celular), os aparelhos de 

cópia (fax), internet, vídeo e audioconferência, sistemas de informações computadorizados 

e dispositivos para transferências em geral34.  

Os recursos tecnológicos supracitados permitem que o enfermeiro acesse 

informações dos pacientes de qualquer local distante, aplique a gestão do cuidado através 

do prontuário eletrônico e desenvolva a assistência em si à distância. A telenfermagem 

torna viável a cobertura assistencial de pacientes que residam em regiões rurais, distantes, 

pequenas ou pouco povoadas34. 

No Brasil, o Ministério da Saúde implementou o Programa Nacional Telessaúde 

Redes Brasil, no ano de 2007, com a finalidade de implementar a Telessaúde e a 
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Teleducação para melhorar a qualidade do atendimento e da assistência na atenção 

básica35. Em 2011, o Programa estabeleceu quatro ações de saúde para o telessaúde: 1) a 

“teleconsultoria” realizada entre trabalhadores, profissionais de saúde e gestores para 

solucionar dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, entre outras finalidades; 

2) “telediagnóstico com o desenvolvimento de serviços de apoio ao diagnóstico através do 

uso das TICs; 3) segunda opinião formativa que são respostas elaboradas a partir de 

referências bibliográficas para perguntas oriundas da teleconsultoria; 4) teleducação que 

são aulas, cursos e conferências aplicadas por meio de TICs35. 

Nesse cenário, a implementação de diversas TICs por meio da telenfermagem tem 

impulsionado os pesquisadores para o desenvolvimento de estudos que busquem 

compreender o impacto dessas tecnologias nas ações de saúde e também para descrever a 

experiência dos enfermeiros ao utilizá-las no decorrer do processo de comunicação. O 

aprofundamento no conhecimento dessas tecnologias e sobre o processo de comunicação 

pode contribuir para o aperfeiçoamento do cuidado36. 

Há um vasto campo para o conhecimento no que tange o uso dessas tecnologias. As 

meta-análises demonstram que além do tratamento farmacológico otimizado, o cuidado 

dos pacientes com IC por uma equipe interdisciplinar propicia uma redução nas taxas de 

mortalidade e na re-hospitalização e melhora na qualidade de vida dos pacientes. As 

combinações de intervenções com base na educação e o seguimento intensivo dos 

pacientes com IC pelos enfermeiros são diferentes. Estudos randomizados no campo da 

enfermagem acerca das visitas domiciliares e contato telefônico sistemático têm 

demonstrado que tais intervenções possuem impacto positivo sobre a prevenção de re-

hospitalizações e na redução de custos relacionados à terapêutica para IC37. 
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3.MÉTODO 
 
3.1. Desenho do Estudo 

 

Para atender ao objetivo desta pesquisa, e para o aprofundamento no tema em 

estudo, optou-se por realizar um estudo quase-experimental. Esse conceito envolve uma 

variável independente (isto é, a instituição do tratamento), por isso assemelha-se aos 

estudos experimentais. A diferença entre os estudos experimentais e quase-experimentais é 

a ausência de randomização ou de grupo de controle, características que possibilitam fazer 

inferências causais38. 

Os delineamentos quase-experimentais possuem dois tipos mais comuns: o 

delineamento do grupo de controle não-equivalente e o delineamento tempo-série. O 

delineamento do grupo de controle não-equivalente anterior e posterior abrange um 

tratamento em dois ou mais grupos de sujeitos observados antes e depois de sua 

implementação. A diferença deste para o estudo experimental é que os sujeitos não são 

designados aleatoriamente para os grupos. 

No delineamento tempo-série ocorre a utilização de um grupo de controle, mas 

sem randomização. Esse tipo de estudo é desenvolvido com a coleta de dados durante um 

longo período de tempo e com a introdução do tratamento durante certo período de tempo. 

A vantagem desse tipo de estudo é o fato de ser prático, pois, algumas vezes, não é 

possível conduzir experimentos verdadeiros. Este estudo é quase-experimental de um 

grupo de controle não equivalente de idosos com Insuficiência Cardíaca. 

         

3.2. Critérios de Inclusão e Exclusão 

  

Os critérios de inclusão foram norteados pelos seguintes atributos:  

a) Pessoas com idade maior ou igual a 60 anos; 

b) Pacientes com Insuficiência Cardíaca em acompanhamento no ambulatório de IC; 

c) Pacientes idosos que não possuíam déficit cognitivo ou auditivo indicado pelo 

clínico ou cardiologista. 

d) Pacientes com contato telefônico residencial e/ou celular e que possuíam 

disponibilidade para o monitoramento. 

 



 

41 
 

Dentre os critérios de exclusão, foram considerados os seguintes atributos: 

a) Pacientes idosos com IC em fase muito avançada de IC sem perspectiva de vida (< 

ou igual a 6 meses) e/ou que estivessem com outras comorbidades em estágio terminal que 

poderiam prejudicar a avaliação. 

          

3.3. Campo de Pesquisa 

 

 O cenário do estudo foi o ambulatório de Insuficiência Cardíaca (IC) de um 

hospital universitário no município do Rio de Janeiro, considerado, na hierarquia do SUS, 

como hospital de nível terciário e quarternário, isto é, unidade de saúde de alta 

complexidade de atendimento. O Serviço de Cardiologia é composto pela enfermaria de 

Cardiologia e Ambulatório de Cardiologia, além de possuir um programa de residência 

médica e de enfermagem. O estudo foi realizado após ciência e autorização pelo chefe do 

Serviço de Cardiologia (Apêndice 1). 

A equipe interdisciplinar do ambulatório de Cardiologia direcionada para pacientes 

com IC é composta por médicos, enfermeiros e residentes nas respectivas categorias: 

nutricionista, técnica de enfermagem, e secretária(o). Os pacientes com Insuficiência 

Cardíaca são acompanhados pelos profissionais de saúde, de segunda a sexta, no período 

da manhã e da tarde.  

 

3.4. Participantes da Pesquisa 

 

O cálculo amostral foi estimado com base em um estudo39 sobre a qualidade de 

vida do paciente com insuficiência cardíaca, com um nível de significância (α) de 5%, 

poder de 90% e um tamanho de efeito mínimo de 0,5 desvios-padrões entre as avalições 

dos escores de qualidade de vida no grupo de intervenção. O tamanho amostral mínimo foi 

de 32 pacientes, com uma ampliação posterior para 35 pacientes. O cálculo amostral foi 

realizado através do programa de estatística Winpepi (v. 11.65). 

Esta pesquisa contou com a participação de um enfermeiro (pesquisador auxiliar) 

para a realização do telemonitoramento após a implementação da consulta presencial no 

ambulatório de Cardiologia. O mesmo foi orientado pela pesquisadora responsável que 

realizou a “calibragem” do mesmo. Essa calibragem ocorreu em torno das etapas da 
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consulta de enfermagem: histórico, exame físico, diagnósticos e intervenções de 

enfermagem. As intervenções de enfermagem foram analisadas de acordo com o estado 

geral de saúde de cada paciente. O COFEN, através da Resolução 271 de 12.07.2002, 

regulamenta a consulta de enfermagem que será aplicada através dos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, incluindo, também, a prescrição de medicamentos e a 

solicitação de exames, quando o enfermeiro estiver inserido na equipe de saúde40. 

 

3.5. Instrumentos de Coleta de Dados 

   

Os idosos selecionados para o presente estudo foram acompanhados na consulta no 

ambulatório de Cardiologia e através do telecuidado. Os instrumentos utilizados foram os 

seguintes: o instrumento para consulta de enfermagem (Anexo1), a escala de classificação 

funcional (NYHA- Anexo 2), o instrumento de autocuidado (Anexo 3) e o instrumento de 

qualidade de vida (Anexo 4). 

  

3.5.1. Instrumento para Consulta de Enfermagem no Ambulatório de Cardiologia 

 

O instrumento de coleta de dados dos pacientes com IC foi construído com 

embasamento nos diagnósticos de enfermagem de NANDA (North American Nursing 

Diagnosis Association) para verificação da doença de base, comorbidades e tratamento 

farmacológico e não-farmacológico. Esses dados contribuíram para a implementação das 

intervenções de enfermagem na consulta ambulatorial (Anexo 1) ou através do telecuidado 

(Anexo5). 

As informações obtidas através dos instrumentos utilizados na consulta 

ambulatorial e nos monitoramentos telefônicos forneceram os subsídios necessários para as 

orientações sobre o tratamento farmacológico e não farmacológico para os idosos/família. 
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3.5.2. Escala de Classificação Funcional ( NYHA) 

 

A escala de classificação funcional (NYHA) categoriza o paciente com IC de 

acordo com as atividades que o mesmo consegue realizar, desde atividades de vida diária 

até atividades de maior complexidade e que exijam maior esforço físico. A avaliação da 

capacidade de desenvolver atividades de vida diária ocorre de acordo com a presença ou 

não dos critério pré-estabelecidos que categorizarão os pacientes conforme a 

funcionalidade ou tolerância à atividade física. Os pacientes com IC recebem uma 

classificação que varia de I a IV (classe I – sem sintomas, classe II – sintomas ao 

desenvolver atividades cotidianas, classe III- sintomas ao desenvolver atividades com 

pequenos esforços e classe IV – sintomas presentes durante o repouso)21.  

 

3.5.3. Instrumento European Heart Failure Self-care Behavior Scale (EBFScBS) 

 

O instrumento European Heart Failure Self-care Behavior Scale (EBFScBS) foi 

produzido e validado na Europa, no ano de 2003. Ele contém 12 questões sobre o 

autocuidado em pacientes com IC, abrangendo as seguintes ações de saúde: verificação 

diária do peso, restrição de sal e líquidos, prática de atividade física e busca por auxílio 

junto à equipe de saúde, quando apresentar sinais e sintomas de descompensação cardíaca. 

O instrumento foi elaborado com base nos pressupostos da Teoria de Autocuidado de 

Orem. O questionário foi validado e adaptado através de estudo com 124 pacientes com IC, 

cuja idade variou entre 62,3 +/- 12 anos. A consistência interna teve um alfa de Cronbach 

de 0,70 e a reprodutibilidade avaliada pelo coeficiente de correlação intraclasse de 0,87, 

conferindo validade e confiabilidade ao instrumento41. 

O instrumento EBFScBS possui um único domínio que avalia o autocuidado e as 

respostas variam de 1, “concordo plenamente”, a 5, “discordo plenamente”, seguindo uma 

escala tipo Likert. A pontuação total é obtida pela soma das respostas das questões, com 

variação de 12 a 60. A pontuação mais baixa representa a realização de um autocuidado 

melhor41. O instrumento foi validado no ano de 2012, num ambulatório de cardiologia de 

um hospital universitário em Porto Alegre, RS, Brasil. 
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3.5.4. Instrumento de Minnesota para Avaliação da Qualidade de Vida 

 

O instrumento de Minnesota para Avaliação da Qualidade de Vida engloba a 

percepção dos pacientes sobre os efeitos da IC nas suas vidas, sendo importante ressaltar 

que o mesmo possui adaptação transcultural para a língua portuguesa do Brasil, desde 

2001, e validação de suas propriedades psicométricas, desde 200939. 

A avaliação da Qualidade de Vida dos Pacientes com IC pode ser realizada através 

do instrumento de Minnesota, que consiste num questionário com 21 questões que 

abrangem dificuldades físicas, emocionais, aspectos financeiros e estilo de vida, cujo 

escore de cada pergunta varia de 0 a 5, sendo 0 sem limitações e 5 limitação máxima. O 

escore mais baixo representa uma melhor qualidade de vida (escore até 26 pontos), o 

escore médio representa uma moderada qualidade de vida (26-45 pontos) e a qualidade de 

vida ruim é representada com escore acima de 45 pontos. O escore total pode variar de 0 a 

105 pontos e, para escolher o escore, é efetuada a soma de pontos no último mês42.  

 

3.5.5. Instrumento de Telecuidado 

 

O instrumento aplicado para o telecuidado é uma versão adaptada do instrumento 

para avaliação da adesão do paciente10. Esse instrumento foi aplicado em ensaio clínico 

randomizado para pacientes com IC, sendo aplicado para o monitoramento, para orientação 

e para prevenção da descompensação cardíaca nos pacientes com IC15. O instrumento é 

composto por onze questões que abrangem o uso de fármacos, controle do peso, controle 

da ingestão de líquidos, controle do consumo de sódio (sal de cozinha), sinais e sintomas 

de descompensação cardíaca e atividades físicas; sendo que as questões são preenchidas 

com resposta afirmativa ou negativa. Durante o telecuidado, as dúvidas apresentadas pelo 

paciente/família são solucionadas pelo enfermeiro, com a finalidade de promover o 

autocuidado dos idosos, gestão dos sinais e sintomas da IC; além de estimular a prática de 

atividade física15.  
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3.6. Variáveis e Coleta de Dados 

 

Durante a captação dos idosos para o estudo, foram aplicados os critérios de 

inclusão e exclusão como mencionado acima. O número da amostra foi composto por 35 

idosos com IC. Os pacientes eleitos foram contactados pela pesquisadora no momento da 

consulta pré-agendada para a medicina, no ambulatório de Cardiologia. Os idosos com IC 

foram orientados sobre o estudo e, após aceite, assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) para ingressarem no estudo (Apêndice 2).      

O pesquisador responsável e o pesquisador auxiliar agendaram com o participante 

do estudo, de acordo com a disponibilidade do mesmo, para a realização do monitoramento 

através da consulta telefônica, após a primeira consulta efetuada no Ambulatório de 

Cardiologia, num intervalo de sete dias após a consulta presencial. 

Os instrumentos utilizados no estudo presente receberam uma numeração em 

algarismos arábicos, de acordo com a sua ordem de captação. A numeração foi registrada 

na Tabela do Grupo de pacientes que foi monitorado através da consulta e do telecuidado. 

Essa identificação tem como finalidade facilitar o acesso aos dados de forma rápida e 

objetiva para sua análise durante o acompanhamento. 

No estudo, foram investigadas as variáveis sociodemográficas, clínicas, do 

autocuidado e da qualidade de vida. As variáveis sociodemográficas foram caracterizadas 

por: idade, gênero, escolaridade, estrutura familiar, situação conjugal, condições de 

moradia e renda familiar. As variáveis clínicas foram: peso corporal, sinais vitais, 

tabagismo, progressão de doença, classe funcional da New York Heart Association 

(NYHA) e comorbidades como diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, doença 

arterial coronariana, depressão, câncer, hipertensão arterial, arritmias e outras doenças. As 

variáveis relacionadas ao autocuidado foram obtidas através do instrumento European 

Heart Failure Self-care Behavior Scale (EBFScBS) e as variáveis sobre a qualidade de 

vida foram investigadas através do instrumento de Minnesota que abrange dificuldades 

físicas, emocionais, aspectos financeiros e estilo de vida. 

  

3.6.1. 1ª Fase 

Os idosos foram recepcionados pelo técnico de enfermagem e/ou enfermeiro do 

ambulatório de Cardiologia. Antes da consulta de enfermagem, os pacientes tiveram 
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mensurados os sinais vitais, o peso e a circunferência abdominal pelo técnico de 

enfermagem da unidade. Nesse local, o peso corporal total é mensurado através da balança 

digital marca Wemy (2-200kg), 110 W com selo INMETRO e os sinais vitais são 

mensurados através do aparelho de pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) marca 

OMROM – Automatic Blood modelo HEM 780 N3 Pressure Monitor. 

Após a triagem, os idosos foram encaminhados para a consulta de enfermagem no 

ambulatório de Cardiologia com o enfermeiro (pesquisador responsável). Nesse momento, 

foram realizados os históricos e exames físicos dos pacientes com foco nas manifestações 

clínicas de Insuficiência Cardíaca, comorbidades e terapêutica medicamentosa e não 

medicamentosa.  

Nessa etapa, o pesquisador responsável realizou a primeira consulta de enfermagem 

no ambulatório. Além da aplicação do instrumento de consulta de enfermagem (Anexo 1), 

foram utilizados, também, o instrumento de classificação funcional (NYHA) (Anexo2), o 

instrumento para avaliação do autocuidado (EBFScBS) (Anexo 3) e o instrumento de 

avaliação da qualidade de vida de Minnesota para pacientes com IC (Anexo 4). Os 

instrumentos mencionados acima foram aplicados antes do telecuidado. Ao final do sexto 

telecuidado, foram aplicados somente os instrumentos sobre o autocuidado e a qualidade 

de vida. 

Durante a consulta de enfermagem, no ambulatório de Cardiologia, foram 

fornecidas orientações sobre a insuficiência cardíaca, o tratamento farmacológico e não 

farmacológico. Essa intervenção teve como finalidade orientar o idoso e/ou cuidador sobre 

o controle hídrico, o controle do peso, o uso adequado dos medicamentos, o controle do 

sódio na alimentação, a prática de exercícios físicos e a gestão dos sinais e sintomas de 

descompensação da IC. Além disso, essa intervenção visava contribuir para a diminuição 

na busca de auxílio nos serviços de emergência e instituições hospitalares. 
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Figura 1: Fluxograma do Estudo 
 

                                             
 

 

3.6.2. 2ª Fase 

 

Os idosos foram monitorados a partir de consulta via telefônica, através do 

instrumento para telecuidado (Anexo 5), as orientações fornecidas na primeira consulta 

foram reforçadas e as possíveis dúvidas solucionadas.  

O telecuidado ocorreu num intervalo de tempo de dois meses, em que o primeiro 

mês ocorreu semanalmente e o segundo mês, quinzenalmente; totalizando seis momentos 

para o telecuidado. Ressaltam-se que as ligações foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade do idoso para o atendimento das ligações telefônicas. 

Em todo o período do telecuidado, as orientações e intervenções foram baseadas na 

III Diretriz Brasileira para Insuficiência Cardíaca Crônica21. Além disso, sempre que 

necessário, o idoso/familiar pôde contactar a pesquisadora por telefone institucional para 
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retirada de dúvidas. Quando necessário, os idosos receberam orientações para buscar 

auxílio no ambulatório de Cardiologia ou unidades de Emergência segundo as demandas 

apresentadas pelos mesmos. 

 
Figura 2- Delineamento da Intervenção: Telecuidado no mês 01 (monitoramento por ligações 
telefônicas semanais) e Telecuidado no mês 02 (monitoramento por ligações telefônicas 
quinzenais). 
 

 
 

 

Ao final do sexto telecuidado, os idosos foram avaliados conforme o instrumento 

de autocuidado (EBFScBS) e o instrumento de qualidade de vida de Minnesota. Quando 

houve necessidade, as orientações foram consolidadas novamente e possíveis dúvidas 

sanadas.  

O período da captação e coleta de dados dos idosos com IC no ambulatório de 

Cardiologia e, seguimento com a consulta ambulatorial e telecuidado ocorreram entre 

fevereiro/2019 e junho de 2019. 

 

3.7. Tratamento dos Dados 

 

O tratamento dos dados foi efetuado por meio de uma análise descritiva e 

inferencial. O uso do raciocínio lógico conduz o pesquisador no achado de conclusões a 

partir de informações limitadas. Os resultados dos estudos foram obtidos a partir de várias 

inferências realizadas. Tais resultados, por sua vez, podem mostrar “a verdade no mundo 

real” que pode substituir “ o estado real das coisas”38. 

No estudo em tela, as variáveis sociodemográficas, assim como os parâmetros 

referentes às comorbidades e aos diagnósticos de base dos idosos com Insuficiência 

Cardíaca foram expressos em tabelas de frequências (absolutas e relativas). 
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As informações auto-referidas sobre o controle da ingestão hídrica e do peso dos 

pacientes foram expressas em um gráfico comparativo relacionando a frequência relativa a 

cada intervenção (contato telefônico com os pacientes). 

É necessário ressaltar que para avaliar diferenças entre os escores, no momento 

inicial e final do experimento, para cada uma das escalas adotadas no estudo (Autocuidado 

e Minnesota), foram realizados previamente teste de normalidade para verificar a 

distribuição das amostras. Como os escores das escalas apresentaram distribuição normal, 

foi realizado o Teste T para amostras pareadas, visto que as medidas realizadas são da 

mesma unidade amostral. Os escores das escalas de Autocuidado e Minnesota também 

foram apresentados em tabelas de frequência comparativamente às classificações da 

NYHA dos pacientes do estudo e em gráficos de distribuição de frequência, comparando 

os escores de cada escala no momento inicial e final do estudo. 

Com objetivo de analisar a associação entre os escores das escalas de Autocuidado 

e Minnesota no início do experimento e ao final, foi utilizado o teste de correlação de 

Pearson. 

Alem disso, as informações referentes às variáveis analisadas no estudo foram 

imputadas no programa Microsoft Excel® e analisadas no software estatístico SPSS versão 

24.0. O nível de significância (α) de 5% foi estabelecido para todas as análises realizadas. 

 

3.8. Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

A presente pesquisa almeja atender a todos os princípios éticos inerentes ao 

processo de pesquisa, de acordo com a Resolução 466/12/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. A pesquisa foi submetida à Comissão de Ética de Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense (Apêndice 3), sendo aprovada, conforme Parecer Nº 

01380518.2.0000.5243 e ao CEP do hospital universitário, no município do Rio de Janeiro 

(Apêndice 4), conforme parecer Nº 01380518.2.3001.5259 para a realização da pesquisa 

dentro da instituição. 

O estudo apresentou um risco mínimo para os participantes da pesquisa; pois, 

envolveu apenas respostas aos questionários da consulta de enfermagem no ambulatório ou 

questionário aplicado na consulta por via telefônica. 
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A comunicação à Direção do Hospital e à Coordenação de Enfermagem sobre a 

pesquisa, com a apresentação da carta com o consentimento pelo Comitê de Ética, foi 

realizada para o desenvolvimento do estudo com os idosos com IC acompanhados pelo 

ambulatório de Cardiologia. 

 

4. RESULTADOS 
 

A Tabela 1 apresenta a frequência das variáveis sociodemográficas e das 

comorbidades dos pacientes participantes do estudo. A maioria dos pacientes são do sexo 

masculino (63%), com idade média de 71±7,1 anos e casados (54%). No que se relaciona 

ao nível de escolaridade, há o predomínio do nível fundamental (54%) e nível médio 

(34%). Nesse estudo, considerável número dos pacientes apresenta a classificação 

funcional NYHA II (63%) e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) reduzida 

(51%). Dentre as comorbidades presentes, a hipertensão arterial possui uma frequência 

maior (54%) em relação às outras, como diabetes (34%), infarto agudo do miocárdio (9%), 

doença pulmonar obstrutiva crônica (9%), arritmias (14%) e insuficiência renal crônica 

(3%). 
Tabela 1 – Caracterização das variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes participantes 
do estudo com Insuficiência Cardíaca (n=35). 

Variáveis 
Total 

(n=35) 

Sexo, Masculino* 22 (63) 

Idadeǂ 71,1 ± 7,1 

Escolaridade, Nível Fundamental* 19 (54) 

Estado Civil, Casado* 19 (54) 

Hipertensão 19 (54) 

Classe funcional da New York Heart Association (NYHA), Classe II* 22 (63) 

Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE), Reduzida* 18 (51) 

Diabetes Mellitus* 12 (34) 

Infarto Agudo do Miocárdio* 3 (9) 

DPOC* 3 (9) 

Arritmias* 5 (14) 

Insuficiência Renal Crônica* 1 (3) 

* n(%); ǂ média ± desvio padrão 

 



 

51 
 

 

A Figura 3 mostra um aumento na frequência (71% a 83%) do controle da ingestão 

hídrica pelos idosos a partir do terceiro telecuidado; enquanto o controle do peso teve sua 

frequência aumentada (51% a 60%) a partir do segundo telecuidado. A elevação dessas 

frequências evidencia um efeito positivo no controle da ingestão hídrica e do peso no 

decorrer do acompanhamento dos idosos com IC, através das ações de educação em saúde 

implementadas nas consultas telefônicas. 

 

Figura 3 – Controle da ingestão hídrica e do peso dos pacientes durante o telecuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos escores da Escala de Minnesota de acordo 

com a classificação NYHA de cada paciente, antes e após o telecuidado.  

Os pacientes classificados com NYHA I permaneceram na classificação de melhor 

qualidade de vida. No que se refere aos pacientes classificados como NYHA II, 27% (50-

23) atingiram escores de melhor qualidade de vida e apenas dois pacientes permaneceram 

com escores referentes a uma qualidade de vida considerada não favorável.  

Os pacientes classificados como NYHA III também apresentaram melhora nos 

escores da escala Minnesota e apenas dois pacientes permaneceram na classificação 

“qualidade de vida considerada não favorável”.  
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Ao observar os resultados gerais dos pacientes, houve uma queda de 11% (23-12) 

de pacientes classificados com “qualidade de vida não favorável” e 20% (54-34) passaram 

para a categoria “melhor qualidade de vida” ao final do estudo. 

 
Tabela 2 – Escore da Escala de Minnesota (qualidade de vida) no momento inicial e final do estudo 
dos idosos com Insuficiência Cardíaca, de acordo com o índice de classificação funcional NYHA. 

Escala Minnesota 

NYHA I NYHA II NYHA III Total 

Inicial 

n (%) 

Final 

n (%) 

Inicial 

n (%) 

Final 

n (%) 

Inicial 

n (%) 

Final 

n (%) 

Inicial 

n (%) 

Final 

n (%) 

Melhor qualidade de 

vida (0 - 25 pontos) 
5(100) 5(100)         5(23) 11(50) 2(25) 3(38) 12(34) 19(54) 

Moderada qualidade de 

vida (26 -45pontos) 
0 0 13(59) 9(41) 2(25) 3(38) 15(43) 12(34) 

Qualidade de vida ruim 

(acima de 45 pontos) 
0 0 4(18) 2(9) 4(50) 2(25) 8(23) 4(12) 

Total 5(100) 22(100) 8(100) 35(100) 

  

 

Assim como observado na Escala de Qualidade de Vida (Minnesota), a diminuição 

dos escores da Escala de Autocuidado (Tabela 3) apontam uma melhora no autocuidado 

dos idosos ao final do estudo.  

Os pacientes que apresentaram os maiores escores observados no início do estudo, 

33 e 37 pontos, estavam na classificação NYHA II.  

Alguns pacientes classificados com NYHA I, mesmo já apresentando escores 

baixos para essa escala, diminuíram seu escore, mantendo-se na faixa de 12 a 15 pontos. A 

amostra apresenta cinco (5) pacientes (22,7%) com classificação NYHA II, que obtiveram 

escores igual ou acima de 28 pontos e diminuíram suas pontuações, mantendo-se entre 12 a 

26 pontos.  

Ao final do estudo, dos 35 pacientes estudados, 77,1% apresentaram um escore 

entre 12 a 20 pontos. O menor escore observado foi de 26 pontos, representando apenas 

2,9% dos pacientes. 
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Tabela 3 – Escore da escala de Autocuidado (EBFScBS) dos idosos com IC no momento inicial e 
final do estudo, de acordo com o índice de classificação funcional NYHA. 
 

Escore Escala 
Autocuidado 

NYHA I NYHA II NYHA III TOTAL  

Inicial 
n (%) 

Final 
n 

(%) 

Inicial 
n (%) 

Final 
n (%) 

Inicial 
n (%) 

Final 
n (%) 

Inicial 
n (%) 

Final 
n (%) 

 

12 1(20) 2(40) - 1(4,5) - - 1(2,9) 3(8,6)  

13 - 2(40) - 1(4,5) - 1(12,5) - 4(11,5)  

14 1(20) - - 2(9,2) - 2(25) 1(2,9) 4(11,5)  

15 - 1(20) 2 (9,2) 2(9,2) 1(12,5) - 3(8,5) 3(8,6)  

16 1(20) - - 1(4,5) 1(12,5) 1(12,5) 2(5,6) 2(5,6)  

17 - - 1 (4,5) 1(4,5) 1(12,5) 1(12,5) 2(5,6) 2(5,6)  

18 1(20) - - 2(9,2) - - 1(2,9) 2(5,6)  

19 - - 1 (4,5) 2(9,2) - 1(12,5) 1(2,9) 3(8,6)  

20 1(20) - 5(23) 4(18,1) 1(12,5) - 7(20) 4(11,5)  

21 - - 1 (4,5) - - - 1(2,9) -  

22 - - - 1(4,5) - - - 1(2,9)  

23 - - 1 (4,5) 3(13,6) 1(12,5) 1(12,5) 2(5,6) 4(11,5)  

24 - - 4(18,1) 1(4,5) - 1(12,5) 4(11,4) 2(5,6)  

25 - - 1 (4,5) - - - 1(2,9) -  

26 - - 1 (4,5) 1(4,5) - - 1(2,9) 1(2,9)  

28 - - 2 (9,2) - 1(12,5) - 3(8,5) -  

29 - - 1 (4,5) - - - 1(2,9) -  

30 - - - - 1(12,5) - 1(2,9) -  

32 - - - - 1(12,5) - 1(2,9) -  

33 - - 1 (4,5) - - - 1(2,9) -  

37 - - 1 (4,5) - - - 1(2,9) -  

TOTAL 5(100) 22(100) 8(100) 35(100)  

 

 
A Tabela 4 apresenta a comparação dos escores das escalas de Autocuidado e 

Minnesota em dois momentos do estudo: no momento inicial, antes do telecuidado e ao 

final, após a implementação do sexto telecuidado. 

O Teste T pareado foi realizado para comparar as médias entre os escores, visto que 

são as mesmas pessoas e tem como finalidade observar se o acompanhamento dos idosos 
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com IC, através dos telecuidados, causou alguma alteração nos escores de Autocuidado e 

Minnesota. 

Houve diferença entre os escores de Autocuidado (p-valor=0,000; IC 95% 2,926 – 

6,045) e Minnesota (p-valor=0,000; IC 95% 6,688 – 14,455), antes e após as intervenções, 

sendo que a média do escore final de ambas as escalas é menor que a média do escore 

inicial, já evidenciando que houve uma melhora dos escores após as intervenções. Esse 

resultado também pode ser evidenciado nas figuras 4 e 5, indicando que o telecuidado dos 

idosos exerceu um efeito importante na melhora do autocuidado e da qualidade de vida dos 

mesmos. 

 

Tabela 4 – Comparação dos escores das escalas de Autocuidado (EBFScBS) e Qualidade de Vida 
(Minnesota) antes e após o telecuidado dos idosos com IC. 
 

ESCALAS 
ESCORES 

N Média Desvio Padrão 
Intervalo de Confiança 95% 

p 
Inferior Superior 

Autocuidado     Inicial 35 22,09 5,933 
2,926 6,045 0,000 

                    Final 35 17,6 4,11 
Minessota          Inicial 35 34,8 17,995 

6,688 14,455 0,000 
                    Final 35 24,23 17,846 

Teste T pareado; α = 0,05 
* associação significativa (p<0,05) 
 
 
Figura 4 – Escore da Escala de Autocuidado (EBFScBS) no momento inicial e final do estudo. 
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Figura 5 – Escore da Escala de Minnesota de cada paciente idoso com IC, no momento inicial e 
final do estudo 
 

 

 

A correlação linear positiva indica que duas variáveis crescem juntas ou diminuem 

juntas, ou seja, “no mesmo compasso”. Esse fato pode estar atrelado ao telecuidado, ou 

seja, quando o enfermeiro realiza a consulta por via telefônica, reitera a importância ao 

idoso para implementar ações de saúde que contribuem para sua qualidade de vida e, 

consequentemente, aumentam seu autocuidado também. Cabe ressaltar ainda que o 

aumento na frequência do controle hídrico e do peso ocorreu gradativamente após as 

intervenções através do monitoramento por consultas via telefone. 

A Tabela 5 apresenta o resultado da correlação de Pearson para os escores de 

Autocuidado e Minnesota, antes e após o telecuidado dos idosos participantes do estudo. 

Não foi demonstrada uma correlação entre os escores de Autocuidado e Minnesota no 

momento inicial do estudo, porém foi observada uma correlação linear positiva e moderada 

(r = 0,34; p-valor=0,046) entre os escores de Autocuidado e Minnesota após as 

intervenções. 
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Tabela 5 – Correlação entre os escores das escalas de Autocuidado e Minnesota antes e após o 
telecuidado dos idosos com IC. 

Observações 
Escalas 

R p Autocuidado Minnesota 
(média ± desvio padrão) 

Inicial 22,1 ± 5,9 34,8 ± 18,0 0,235 0,175 

     
Final 17,6 ± 4,1 24,2 ± 17,8 0,34 0,046* 

Correlação de Pearson; α = 0,05 
* associação significativa (p<0,05) 
 

 

5. DISCUSSÃO 
 

O estudo evidencia resultados significativos acerca do telecuidado no Autocuidado 

e Qualidade de Vida dos idosos com IC. Convém ressaltar, antes da discussão dos 

resultados principais, que a amostra estudada foi composta por idosos apresentando 

classificação funcional II e III (NYHA), numa frequência maior e com insuficiência 

cardíaca com função ventricular reduzida (FEVE < 50%) com expressão significativa. A 

presença desses parâmetros indica um risco maior de descompensação clínica dos idosos 

com IC, seguido por uma possibilidade maior de reinternações e comorbidades, 

minimizando os vieses na pesquisa.  

Como apresentado nesta pesquisa, o número de homens com IC foi mais 

prevalente, considerando que eles têm uma maior prevalência de IC até 75 anos de idade. 

Acima dessa faixa etária, passa a haver predomínio das mulheres43. Dados da literatura 

mostram que aproximadamente de 1% a 2% da população adulta dos países desenvolvidos 

tem IC, com prevalência maior (≥ 10%) em idosos com mais de 70 anos44. 

O presente estudo priorizou uma amostra de idosos, considerando que a 

epidemiologia da Insuficiência Cardíaca tem uma relação com o envelhecimento. No 

Brasil, dados do DATASUS de 2012 demonstram que a IC se constitui como a principal 

causa de hospitalização nos pacientes com idade superior a 60 anos4.  

A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa cujo tratamento almeja alcançar 

e manter a estabilidade dos pacientes. A aderência à terapêutica farmacológica e às 
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alterações no estilo de vida são essenciais para evitar descompensação clínica. Todavia, 

isso tem sido uma limitação importante para alguns pacientes; por isso as taxas de 

reinternações permanecem altas10. Em outros países, como os Estados Unidos, 60% das 

pessoas com mais de 70 anos, são re-hospitalizadas em 90 dias. Dados semelhantes em 

relação à faixa etária e ao sexo foram encontrados em outros estudos43, 45. 

Em muitos locais do Brasil, a baixa escolaridade está frequentemente presente nos 

idosos e sabe-se que tal condição influencia a conscientização de cada paciente no que diz 

respeito ao autocuidado, ao uso correto das medicações, ao aprofundamento e 

entendimento de sua patologia. Neste trabalho verificou-se que a escolaridade em nível de 

ensino fundamental dos idosos foi predominante, apesar de um número considerável de 

pacientes apresentarem escolaridade em nível de ensino médio. O mesmo resultado foi 

encontrado em vários estudos43,45,46. Os benefícios do telecuidado podem ser observados 

mesmo em pessoas com menor nível educacional se os programas são consistentes e 

integradores47. 

Em outro estudo, a compreensão diminuída dos pacientes com IC sobre o preparo 

para a alta foi identificada como uma das principais causas de reinternação em 30 dias. Isso 

significa que as orientações para alta referentes ao autocuidado podem não ser apreendidas 

corretamente pelos mesmos, devido às suas condições clínicas. Para a família, os fatores 

dificultadores são o estresse, o trabalho e o planejamento do cuidado domiciliar. A falta de 

compreensão das informações fornecidas durante a alta hospitalar pode causar incertezas e 

dificultar à adesão ao tratamento. Uma comunicação eficaz pode contribuir de forma 

significativa para o êxito do cuidado transicional48.  

Na amostra total dos idosos, o estado civil casado foi o mais prevalente. Esse dado 

parece ser favorável, pois a presença do cônjuge e/ou familiar pode contribuir para o 

cuidado desses idosos, na maioria dos casos. Vivências da patologia como IC e 

autocuidado dos idosos sugerem que a baixa qualidade de vida e a presença de sintomas 

intensos frequentes fazem-nos mais dependentes de cuidadores, indicando um autocuidado 

diminuído18. 

No que se refere às comorbidades, a presença da hipertensão arterial ficou evidente, 

sendo também encontrada em outros estudos com pacientes que possuem IC43,45,49.. A 

melhora no cuidado de doenças como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 

mellitus (DM), dislipidemias e de outros fatores de risco para IC, bem como os avanços 
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tecnológicos no tratamento da síndrome coronariana aguda (SCA) exercem grande 

influência na prevalência da IC43. 

Vários estudos descrevem que a baixa adesão ao tratamento estaria relacionada aos 

problemas sócio-econômicos, distúrbios psicológicos, prejuízos cognitivos associados às 

características da doença e à complexidade do tratamento. Outros fatores relevantes são os 

custos dos medicamentos, a quantidade e seus efeitos, a relação estabelecida entre o 

profissional de saúde e o paciente e os variados tipos de apoio oferecidos, repercutindo na 

adesão ao tratamento10. 

Ademais, várias são as estratégias para o seguimento de um paciente com IC: 

consulta em um ambulatório, visita domiciliar, telecuidado, telemonitoramento e outros. 

Nesta pesquisa, utilizou-se o telecuidado, aplicado através do monitoramento por via 

telefônica e, pôde-se comprovar que o mesmo pode favorecer a adesão à terapêutica, ao 

aperfeiçoamento do autocuidado e à melhora da qualidade de vida dos idosos com IC; em 

detrimento das diversas dificuldades que esses indivíduos apresentam, sejam elas 

econômicas, culturais, sociais e fisiológicas.  

A existência de vários estudos sobre intervenções aplicadas de forma heterogênea, 

em cenários diferentes e por um grande número de profissionais, dificulta a identificação 

sobre qual é a melhor estratégia e qual é o melhor cenário para implementá-la, 

comprometendo a compreensão sobre os seus resultados. Dessa forma, é viável o 

desenvolvimento de novos estudos aplicando as intervenções em cenários diferentes com 

durações estabelecidas, conforme o desenho da pesquisa, para que diferentes contextos de 

saúde, culturas e aspectos sociais possam ser explorados10. 

O desenvolvimento do presente estudo, com aplicação de uma intervenção 

educacional e uma consulta de enfermagem ambulatorial possibilitou o aprofundamento 

acerca do telecuidado e os desfechos autocuidado e qualidade de vida; uma vez que não há 

uma padronização das intervenções para a efetuação dos programas de telessaúde e nem a 

descrição detalhada dos protocolos aplicados em diversos estudos. 

O telecuidado é uma estratégia utilizada por enfermeiros para a aplicação do 

processo educativo, para o gerenciamento dos sinais e sintomas da IC e como orientação 

para os idosos na busca dos serviços de urgência e emergência, quando há sinais de 

descompensação cardíaca. As informações sobre as condições clínicas e tratamento 
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farmacológico e não farmacológico contribuem para a promoção de saúde, com o aumento 

do conhecimento e melhora do autocuidado18. 

Podem-se apresentar vários estudos que utilizaram o telemonitoramento ou contato 

telefônico como estratégia para o cuidado. No ensaio clínico randomizado denominado 

(ECR) Home based intErvention Led by Nurse in Brazil (HELEN I), enfermeiros 

acompanharam pacientes com IC, no grupo intervenção e grupo controle, perfazendo um 

total de 200 participantes. O ECR resultou em melhora do conhecimento em ambos os 

grupos quando comparados aos períodos basal e final; a comparação da média da diferença 

de escores entre os grupos referentes ao autocuidado apresentou resultados significativos; e 

a adesão ao tratamento, aferida ao final entre os grupos, mostrou resultado 

significativamente maior no grupo intervenção50. 

Em outro estudo de coorte retrospectivo, o conhecimento sobre o gerenciamento do 

cuidado foi aprofundado na aplicação do Sistema Buddy Health e a amostra foi composta 

por 1767 pacientes. Esse sistema consiste em um equipamento eletrônico que capta 

informações sobre sintomas, sinais vitais, comportamento e conhecimento sobre saúde. As 

informações analisadas pelo Sistema apontaram um melhor autogerenciamento pelos 

pacientes, com repercussão positiva sobre a adesão ao tratamento farmacológico, 

exercícios, dietas e comunicação com os profissionais de saúde51.  

Num estudo de coorte desenvolvido com 141 pacientes, no período de um ano, a 

consulta remota foi aplicada e dados como peso, sinais vitais e sinais e sintomas de 

descompensação cardíaca foram monitorados por uma equipe multiprofissional. As 

informações eram transmitidas para uma central e para o prontuário eletrônico. Quando 

havia alterações no peso, os médicos orientavam o uso de furosemida, caso não houvesse 

resposta, os pacientes eram orientados a buscarem um serviço de emergência52.  

A partir disso, fica claro que o telecuidado pode ser utilizado e, se bem controlado, 

favorece o cuidado dos pacientes com diversas patologias. Assim, apresentam-se os 

aspectos que foram considerados fundamentais neste estudo, no qual os idosos foram 

acompanhados por meio do monitoramento e por consulta via telefone. A American Nurses 

Association (ANA) considera telessaúde um termo amplo que inclui a telemedicina e a 

telenfermagem, assim como as demais áreas da saúde, definindo-a como atividades ou 

serviços prestados do cuidado em saúde afastados por barreira de distância e de tempo e 

que usam tecnologias como telefones, computadores ou transmissão interativa por vídeo53. 
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No estudo presente, o dado que chamou a atenção foi o aumento do controle do 

peso pelos idosos participantes a partir do 2º monitoramento pela consulta telefônica e do 

controle da ingestão hídrica a partir do 3º monitoramento via telefone. Tal fato também foi 

observado em uma pesquisa, no qual foi realizado o acompanhamento por meio da visita 

domiciliar em que a maior diferença na adesão ao tratamento foi relacionada à verificação 

de peso diariamente20. A ingesta descontrolada de líquido em idosos com IC reflete no 

aumento do peso, caracterizando um dos sinais de descompensação da doença20. 

No estudo realizado, a elevação das frequências demonstradas na Tabela 1, de 71% 

para 83% no controle da ingestão hídrica e do peso no idoso com IC no decorrer do 

telecuidado, evidenciam um efeito positivo, através das ações de educação em saúde no 

seguimento com as consultas telefônicas. O monitoramento do controle de peso é um 

parâmetro importante para prevenção da descompensação cardíaca. 

A medida controle da ingestão hídrica possui controvérsias em relação a sua 

aplicação, uma vez que a mesma não foi descrita pela Diretriz Brasileira de 2018, enquanto 

as diretrizes do European Society of Cardiology (ESC) e do American College Cardiology 

Foundation/American Heart Association (AACF/AHA) mantêm a orientação para a 

restrição hídrica 1,5L a 02 L/dia em pacientes sintomáticos buscando controlar os 

sintomas, principalmente, naqueles com hiponatremia2. 

O primeiro ensaio clínico randomizado (ECR) que comparou o efeito de restrição 

hídrica 1000ml ao dia com a não restrição em pacientes admitidos por  IC não encontrou 

diferença significativa nos grupos em relação a estabilidade clínica (7,0 ± 6,0 dias versus 

8,3±6,3 dias, P=0,18)54. Em outro ECR com pacientes estáveis pós-internação por IC não 

mostrou resultados satisfatórios com o uso da restrição hídrica54. 

Ambos os estudos que analisaram a restrição hídrica mostram efeito neutro desta medida 

não farmacológica em pacientes com IC aguda descompensada ou internados 

recentemente.No entanto, esses estudos podem apresentar perda de poder porque possuem 

intervenções pouco diferentes entre si54,55 . 

  Em um ensaio clínico randomizado com restrição hidrossalina agressiva 800 ml de 

líquidos e 800mg de  sódio adicional  na dieta, iniciado nas primeiras 36 h após admissão, 

em pacientes hospitalizados por IC agudamente descompensada. O estudo mostrou que não 

houve redução sobre o peso ou em estabilidade clínica em três dias, ou em qualquer outro 
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momento durante o acompanhamento. Quanto à readmissão em 30 dias, também não 

houve diferença entre os grupos56. 

A heterogeneidade dos estudos relacionada a restrição hidrossalina e restrição de 

sódio, aponta a necessidade de novos estudos para o aprofundamento no conhecimento 

sobre as repercussões destas intervenções nos pacientes com IC. Considerando o 

estadiamento da doença, manifestações clínicas, exames laboratoriais e terapêutica 

aplicada. 

Nesse contexto, cabe ressaltar um estudo57 que utilizou o Sistema Interativo de Voz 

para responder às questões relacionadas sobre a condição física (dispnéia, edema e 

alterações no apetite) e adesão ao tratamento farmacológico e o peso foi monitorado por 

Bluetooth. A amostra dessa pesquisa foi composta por 541 pacientes e evidenciou uma 

redução de 23% nas chances de admissão, 44% nas chances de readmissão em 30 dias e 

38% nas chances de readmissão em 90 dias. O custo do tratamento reduziu em 11% 

durante o uso desse sistema. 

Cabe destacar que programas de manejo de doença crônica com atividades 

educativas e acompanhamento de pacientes com IC evidenciaram melhor adesão ao 

tratamento, menor número de dias internados, diminuição das hospitalizações e das buscas 

aos Serviços de Emergência, melhora na qualidade de vida e do conhecimento para o 

autocuidado e redução do desfecho, combinando hospitalização e mortalidade58. 

A adesão ao controle de peso e da ingesta hídrica implicam no aumento da 

frequência dos escores que indicam uma melhora no autocuidado dos idosos com 

classificação funcional NYHA II e NYHA III e aumento no escore do padrão de qualidade 

de vida para os idosos com NYHA II; além de indicar um aumento nos escores de melhor e 

moderada qualidade de vida para os idosos com NYHA III. Então, é fundamental o 

enfermeiro monitorar o controle do peso e a ingestão hídrica dos idosos durante o 

telecuidado; fazendo as orientações e solucionando as possíveis dúvidas, para que os 

idosos possam realizar as ações de saúde que irão influenciar a sua qualidade de vida e o 

autocuidado. 

O presente estudo mostrou também uma diminuição nos escores de autocuidado 

dos idosos com classificação funcional NYHA II e NYHA III, demonstrando melhora no 

autocuidado e o aumento da adesão à terapêutica. O aumento da adesão ao controle da 

ingestão hídrica, a partir do 3º mês, e do controle do peso no 2º mês, após o monitoramento 
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por via telefônica, expressa essa resposta dos idosos com IC às intervenções realizadas 

pelos enfermeiros.  

No decorrer do telecuidado, com as informações dadas pelo enfermeiro, além das 

possíveis dúvidas retiradas juntamente com os idosos, verificou-se um efeito positivo da 

estratégia. A comparação entre as médias dos escores de autocuidado e qualidade de vida 

antes e após as intervenções apontaram uma melhora depois do telecuidado como 

demonstram as Tabelas 3, 4, 5 e 6.  

Não foi observada uma correlação entre os escores de autocuidado e qualidade de 

vida inicialmente, porém foi demonstrada uma correlação linear positiva e moderada entre 

os escores de Autocuidado e Minnesota após as intervenções. Houve diferença entre os 

escores de Autocuidado (p-valor=0,000; IC 95% 3,0304 – 6,202) e Minnesota (p-

valor=0,000; IC 95% 6,932 – 14,832), antes e após as intervenções, sendo que a média do 

escore final de ambas as escalas é menor que a média do escore inicial, já evidenciando 

que houve uma melhora dos escores após as intervenções. Esse resultado indica que o 

telecuidado exerceu um efeito importante na melhora do autocuidado e da qualidade de 

vida dos idosos. 

A compreensão sobre a adesão dos pacientes ao seguimento das orientações 

terapêuticas envolve o entendimento sobre a motivação e as mudanças de comportamento 

dos mesmos que primam pelo bem-estar e saúde, no decorrer do acompanhamento pelos 

profissionais de saúde.  

Em estudo de coorte52, os pacientes eram acompanhados com a utilização do 

Instrumento de Qualidade de Vida de Minnesota, apresentando uma melhora progressiva 

nos seus escores; essa mudança pode estar associada a um aumento da confiança em 

relação ao autocuidado ou devido a uma melhora clínica correspondente ao controle do 

peso. O automonitoramento orientado dos pacientes foi efetivo à medida em que os 

mesmos apresentaram redução de sinais e sintomas, aumentaram a adesão ao tratamento e 

reduziram o índice de atividade da doença47. 

Outro estudo coorte que avaliou os componentes da qualidade de vida numa clínica 

de IC tinha uma amostra com 412 pacientes e houve a aplicação do instrumento de 

Minnesota na inclusão ao estudo, a cada seis meses até dois anos e após anualmente (total 

72 meses). Dentre os resultados, no grupo intervenção, houve melhora significativa em 

todos os componentes do instrumento de Minnesota, da dimensão física, da dimensão 
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emocional e demais questões. No GI houve melhora de sobrevida livre de eventos (óbito e 

internação) (p<0,001), relação entre o escore da QV após a inclusão e a sobrevida, mas não 

com a QV basal (p=0,7)27. Outro resultado que merece destaque no processo de 

telecuidado dos idosos com IC foi o aumento nos escores de melhor qualidade vida para os 

idosos com classificação funcional NYHA II e aumento nos escores de melhor e moderada 

qualidade de vida para os idosos com NYHA III.  

Faz-se imprescindível considerar que a avaliação da qualidade de vida é um 

indicador relevante do programa de acompanhamento domiciliar; mas o seu uso ainda é 

pouco difundido nos protocolos com telecuidado.  

Durante o telecuidado, conforme já mencionado, muitas dúvidas foram retiradas 

com a enfermeira pesquisadora, o que também estimulou o aprofundamento da mesma, 

pois considerou-se que a estratégia necessita de que o profissional tenha uma visão mais 

ampla de toda a situação que ocorre com um paciente com Insuficiência Cardíaca. O 

desenvolvimento das ações de telecuidado, além dos benefícios para a clientela, possibilita 

ao enfermeiro o aprimoramento teórico em virtude da busca de melhores evidências para a 

construção dos protocolos de intervenção53. 

Um estudo desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, composta por 

enfermeiros e fisioterapeutas, implementou a Escala de Atividade Física do Idoso (PASE) 

e o instrumento de Minnesota para avaliar a qualidade de vida. A investigação com 60 

pacientes, cujos diagnósticos eram IC e DPOC, foi realizada num período de seis meses. A 

intervenção aplicada foi o monitoramento através de ligações telefônicas para verificar a 

adesão à terapia, estimular a prática de atividades físicas e orientar sobre os sinais de 

descompensação cardíaca e analisar as habilidades adquirida14.  

O aspecto favorável a respeito do telecuidado para pacientes com outras patologias, 

como as doenças inflamatórias intestinais, foram realizadas as atividades de acordo com o 

protocolo de telecuidado, foi a evidência de que a intervenção gerou redução significativa 

dos sintomas de uma maneira geral, em cerca de 20%, com relação ao tratamento 

ambulatorial tradicional47. 

Ressalta-se que o telecuidado pode ter um impacto não só no cuidado e autocuidado 

dos idosos, mas também favorecer a diminuição dos custos com a doença, com as 

complicações advindas da mesma, assim como a redução de custos com as internações 
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hospitalares; além de minimizar as re-hospitalizações que ocorrem com frequência nos 

casos de pacientes com IC.  

É importante ressaltar que o estudo evidenciou uma correlação linear positiva e 

moderada dos escores de autocuidado e qualidade de vida após as intervenções. A 

correlação linear demonstra que as variáveis crescem juntas ou diminuem juntas, ou seja, 

“no mesmo compasso”. Esse fato pode estar relacionado ao telecuidado, ou seja, quando o 

enfermeiro realiza a consulta por via telefônica, ele reitera a importância para o idoso de 

implementar ações de saúde que contribuam para o seu autocuidado e gerenciamento dos 

sinais e sintomas da IC, consequentemente, apresentam uma melhora na qualidade de vida. 

 

5.1. Limitações do Estudo  

 

O presente estudo apresenta como limitação a análise comparativa da intervenção 

no mesmo grupo no início e ao final do experimento, sem o grupo controle para uma 

comparação sobre o efeito dessa estratégia. A realização da intervenção num intervalo de 

oito semanas foi outro aspecto que pôde ter influenciado os resultados, pois acredita-se que 

um intervalo de tempo maior contribuiria para um aumento na adesão e no autocuidado dos 

idosos com IC. 

A Qualidade de Vida é subjetiva e multidimensional, trazendo resultados subjetivos 

para a análise do estudo, que podem dificultar a análise dos atributos da qualidade de vida 

dos idosos. 

 

 

6. CONCLUSÃO 
 

O presente estudo evidenciou resultados de grande relevância referentes ao 

telecuidado para os idosos com insuficiência cardíaca no ambulatório de Cardiologia de 

um hospital universitário no município do Rio de Janeiro. 

Os efeitos advindos da intervenção foram: a) um aumento na frequência dos 

escores que indicam um autocuidado melhor nos idosos com classificação funcional 

NYHA II e NYHA III; b) um aumento no escore de melhor qualidade de vida para os 

idosos com classificação funcional NYHA II e um aumento nos escores de melhor e 
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moderada qualidade de vida para os idosos com classificação funcional NYHA III; c) a 

comparação entre as médias dos escores de autocuidado e qualidade de vida antes e após as 

intervenções, que apontaram uma melhora depois do telecuidado; d) uma correlação linear 

positiva e moderada entre os escores de Autocuidado e Minnesota após as intervenções. 

A pesquisa demonstrou que o telecuidado propiciou mudanças na saúde dos idosos 

com IC, através do aumento dos escores de Autocuidado e Minnesota; contribuindo, 

também, para uma compreensão ampliada sobre o autocuidado e qualidade de vida desses 

pacientes. Além dessa vertente, a intervenção educacional apresentou influência positiva 

sobre a gestão dos sinais e sintomas da IC, aperfeiçoamento do autocuidado, adesão ao 

tratamento e melhor qualidade de vida. 

A correlação linear positiva e moderada para os escores de autocuidado e qualidade 

de vida sugere que essas variáveis apresentaram melhora após a intervenção, trazendo 

destaque para a atuação do enfermeiro na implementação do telecuidado, tecnologia que 

pode ser aplicada pelos profissionais de saúde em diversos serviços de saúde, apresentando 

um custo baixo. 

A realização de estudos pelos enfermeiros com enfoque na tecnologia da 

informação e da saúde contribui para o aprimoramento do telecuidado, possibilitando um 

aprofundamento no conhecimento a respeito da tecnologia e da sua repercussão na saúde 

do idoso. 

O desenvolvimento da consulta remota propiciou uma maior compreensão sobre as 

condições de saúde, terapêutica e adesão ao tratamento pelos idosos com IC, colaborando 

para futuros estudos no campo da gerontologia. Ressalta-se, ainda, que esses pacientes 

requerem cuidados adicionais, devido a sua condição fisiológica, econômica e social. 

Sugere-se a realização de novos estudos randomizados sobre o efeito do 

telecuidado no autocuidado e na qualidade de vida com os desfechos taxa de re-

hospitalização e óbito nos pacientes com Insuficiência Cardíaca, por se tratar de uma 

patologia que ocasiona comorbidades e complicações para os pacientes e possuir um 

tratamento dispendioso para o sistema de saúde.  
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APÊNDICE 2 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título do Projeto: Telecuidado: Estratégia para o Autocuidado e Qualidade de 
Vida dos Idosos com Insuficiência Cardíaca 

Pesquisador Responsável: Maria Auxiliadora Ribeiro de Jesus Guerreiro 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense- Mestrado Profissionalizante em Enfermagem Assistencial 

 Telefones para contato do Pesquisador (21) 988211862 

E-mail de contato com o pesquisador dora.guerreiro7@gmail.com 

Nome do participante: ____________________________________________ 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa que irá 
subsidiar a minha tese intitulada: TELECUIDADO: ESTRATÉGIA PARA O 
AUTOCUIDADO E A QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS COM 
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, sob minha responsabilidade e sob orientação da 
professora Dra Selma Petra Chaves Sá. A equipe de pesquisa especializada em 
insuficiência cardíaca foi escolhida pela expertise na área de estudo. Sua 
participação consiste em responder um questionário disponível. O estudo 
pretende acompanhar os pacientes com insuficiência cardíaca e avaliar o 
autocuidado e qualidade de vida dos mesmos, durante as consultas no 
ambulatório ou por via telefônica. Ao aceitar participar da pesquisa, o (a) 
senhor(a) deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido impresso 
e receberá uma via original do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os participantes serão acompanhados no ambulatório de cardiologia por 
uma equipe interdisciplinar. Ao longo do estudo, serão realizadas duas consultas 
presenciais, cada uma com duração de quinze minutos e dez consultas por via 
telefônica, cada uma com duração de dez minutos. 

As consultas com o enfermeiro serão agendadas no ambulatório na mesma 
data agendada para a consulta médica, sem acarretar ônus para o sr (a) durante 
o estudo. No decorrer das consultas no ambulatório ou por via telefônica, o sr(a) 
pode sentir cansaço e/ou constrangimento com alguma pergunta. Caso seja 
necessário, o sr (a) receberá atendimento e/ou suporte pela equipe de 
profissionais de saúde do ambulatório de cardiologia, sem nenhum custo. 

Na consulta ambulatorial com enfermeiro, o senhor será avaliado através 
de uma ficha ambulatorial e de um questionário sobre autocuidado e qualidade de 
vida. O senhor receberá orientações sobre sua doença, os medicamentos em uso 
e sobre cuidados com a sua saúde no dia a dia, e poderá tirar dúvidas. Nesta 
consulta, será agendado a consulta por via telefônica de acordo a disponibilidade  
do (a) sr (sra) e/ou  do seu cuidador (a), a consulta por via telefônica será 
realizada num intervalo mensal no primeiro mês e, quinzenalmente, no segundo 
mês. 

Durante o acompanhamento através da consulta por via telefônica, o 
senhor responderá a um questionário sobre sua saúde e receberá orientações 
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sobre a doença, os medicamentos em uso e os cuidados com sua saúde e, 
poderá tirar dúvidas, de forma complementar a consulta realizada no ambulatório. 
As consultas serão realizadas  por dois enfermeiros, que são os pesquisadores do 
estudo.  Ao final de dois (02) meses, o (a) senhor (a) será responderá a um 
questionário sobre sua saúde, sobre autocuidado e qualidade de vida no 
ambulatório de cardiologia. A consulta será marcada previamente de acordo com 
o agendamento para a consulta médica. 

O(a) senhor (a) não será remunerado por sua participação e nem terá 
ônus. O risco para participar da pesquisa é mínimo por envolver apenas resposta 
ao questionário da consulta de enfermagem no ambulatório ou questionário 
aplicado na consulta por via telefônica. 
 O anonimato é garantido em todas as fases da pesquisa, garantindo a 
confidencialidade e a privacidade. Todos os dados obtidos na pesquisa serão 
usados exclusivamente com finalidade científica e os resultados publicados em 
periódicos científicos e em congressos da área, com intuito da divulgação do 
conhecimento alcançado. 
 O benefício em participar da pesquisa é aumentar o conhecimento 
científico na área de enfermagem, levando a melhoria no cuidado prestado ao 
paciente com Insuficiência Cardíaca. 
 O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem 
qualquer necessidade de justificativa. 
 
 Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 
aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 
avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los 
e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 
agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos 
participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este 
projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 
informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, 
das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 Data:   /    /   Eu, ________________________________________, declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como participante, do projeto de 
pesquisa acima descrito.Seu aceite equivale a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Data:    /   /     

 

Pesquisador: Maria Auxiliadora Ribeiro de Jesus Guerreiro

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 3 

PARECER CEP 
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APÊNDICE 4 

PARECER CEP 
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ANEXO 1 –Instrumento Consulta de Enfermagem Ambulatorial 

 (Versão Adaptada)  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 

SERVIÇO DE CARDIOLOGIA 

                         CLÍNICA DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA FRANCISCO ALBANESI FILHO 

                                                             CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 

                                                           Dados de Identificação                                                      Data ___/___/___                                                                                

Nome:___________________________________________              Reg_____________        NYHA_______                              

Data Nasc. -___/____/_____       Sexo: (  ) M   (  ) F                   Cor: (  )B    (  )N  (  )P              Idade________ 

Você possui alguma crença religiosa? (  ) N          (  ) S Qual_______________________________________ 

Moradia:  (  ) Casa              (  ) Apt.             /      (   ) Rural                   (  )Urbano             Outros: ____________ 

Possui Saneamento Básico: (  )S    (  )N           

Estado Civil:  Casado: (  )         Viúvo (  )           Divorciado(  )             Solteiro(  )       Filhos: ______________ 

Mora: (  )Sozinho      (  )Cônjuge            (  ) Filhos                      (  ) Outros parentes: ________________ 

Profissão / Ocupação: ________________________            Renda Mensal:   (   ) 01 a 05 salários mínimos 

                                                                                                                            (   )05 a 10 salários mínimos 

                                                                                                                           (    ) Outros 

Fonte de Renda: (  )Aposentado     (  )Pensionista     (  )Empregado    (  ) Autônomo        (  ) Sem Renda 

Escolaridade:  (  )Fundamental           (  ) Médio          (  ) Superior   (    )Outros  

 

Sinais Vitais e Dados Antropométricos 

Peso: ____kg           Altura: ____m              IMC: _____Kg/m2           FC_____bpm 

Circ. Abdm: _____cm           PA: ____/_____mm/Hg          Fr: _____rpm         T: _____ºC 

História Familiar 

(  ) HAS Parente (s):______________           (  ) DM Parente (s):_______________           

(  ) IC Parente (s):   ______________            (  ) IAM Parente (s):______________         

(    )Câncer Parente (s):____________          (   )Outros:_____________________  
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História Pregressa 

(  ) HAS         (  ) IAM              (  ) DPOC    (    ) DM     (  ) Doença de Chagas    

(  ) Outras: ______________________________________________ 

História da Doença Atual IC 

Queixas atuais   (  )N      (  )S _________________________        Outras____________________________________ 

(  ) Ganho de peso > 4,5 kg em 7d          (  ) Ortopneia         (  ) Intenso Ronco noturno    (  ) Sincope       (  ) Lipotimia 

(  ) Palpitação        (  ) Astenia       (  ) Nictúria         (  ) Cansaço      (  )Fadiga       (  ) Tosse noturna      (  ) Hipotensão 

(  ) Edema generalizado      (  ) Edema em MMII       (  ) Dor torácica        (  )Dor  atípica         (  ) Dor irradiada        

Quanto tempo dura___________         Que frequência_____________      O que faz___________________________ 

 

Promoção a Saúde 

Fuma: (  ) N   (  ) S Quantos por dia_____                 Já Fumou ( ) N        (  ) S Quanto tempo parou: ___________ 

Faz uso de bebida Alcoólica: (  ) N                 (  ) S Quantidade dia ________________________ 

Já fez uso regular de bebida alcoólica (  )N      (  ) S Há quanto tempo parou: ________________ 

Vacinas: (  ) Tétano            (  ) Influenza             (  ) Pneumococo             (  ) Outra ____________ 

Faz Atividade Física: (  ) N             (  ) S Qual_______________________ Vezes / Semana _______ 

Apresenta algum tipo de dificuldades (  ) N            (  ) S  Qual_______________________________ 

Domínio Nutrição 

Você já recebeu alguma orientação nutricional de de algum profissional de saúde?  (  ) N               (  ) S 

Quantas refeições o Sr./Sra faz por dia?  _____________________________________________________ 

Qual é a quantidade de líquido Sr/Sra costuma ingerir por dia? ________   (      ) 01L  (   )02L (    ) Outros:_________ 

Recebeu alguma orientação para o controle da sua ingesta de líquidos?  ( ) N      ( ) S 

Qual é a quantidade de sal (sódio) que Sr./Sra costuma ingerir por dia? ________(  ) Pouca (   )Moderada (  ) Muito     

 Outros:____________ 

Recebeu alguma orientação sobre a ingestão de sal (sódio)?  (    )N    (     )S 

Domínio Eliminação e Troca 

Quantas vezes por semana você evacua? _________________ 
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Quantas vezes você urina por dia? _________         Mais frequente (  ) Dia      (  ) Tarde      (  ) Noite 

Você acorda para Urinar? (  ) N           (  ) S Quantas vezes_________      Atrapalha (  ) N          (  ) S 

Aspecto da urina:     (  ) Hematúria           (  ) Urina Turva             (  ) Grumos                (  ) Límpida 

Domínio Sexualidade 

 Utiliza algum método contraceptivo? (  ) N  (  ) S Especifique:_________ 

 (     ) Não se aplica 

Possui lesão ou alteração no órgão sexual? (  ) N  (  ) S Especifique:_________________________ 

Domínio Sono e Repouso 

Quantas horas você dorme por dia ?_____    É satisfatório (  ) S      (  ) N   Porquê_________________________ 

Seu sono é ? (  ) Ininterrupto     (  ) Acorda durante a anoite    (  ) Agitado    (  ) Acorda descansado 

Usa medicação para dormir? (  ) N      (  ) S  Qual_______________   Dorme durante dia? (  )S     (  ) N 

Domínio Autopercepção 

 Em geral como você acha que está enfrentando esse momento na sua vida? 

(  ) Normal         (  ) Medo                (  ) Ansiedade          (  ) Tristeza               (  ) Dificuldade de adaptação 

(   ) Outros:_________________________________________________________________________ 

Gostaria de ser diferente? (  ) N        (  ) S Por quê______________________________________________ 

Domínio da doença 

Alguém te explicou o que é IC           (  ) N            (  ) S 

Você procurou saber de alguma maneira?         (  ) N             (  ) S    Qual______________________ 

O que você considera importante aprender sobre sua doença?   (  ) Nada                  (  )Tratamento 

(  ) Como me cuidar melhor          (  ) Como e porque ela ocorre                 (  ) Outro______________________ 

Você contribui de alguma forma para o seu tratamento?  (  ) N                    (  )S  Como____________________ 

Você sabe quais os medicamentos o Sr/Sra faz uso?  (  ) N            (  ) S        

 Você sabe para que serve?   (  ) N             (  ) S 

Faz uso diário dos medicamentos   (  ) N   Por que:___________________________           (  ) S 

Quais são os medicamentos que o Sr./Sra está usando atualmente? (Dose e frequência): 
____________________________________________________________________________________________ 
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Exame Físico 

Estado mental: (  ) Consciente        (  ) Inconsciente        (  ) Orientado      (  ) Sonolento          (  ) Inquieto         (  ) Desatento 

Crânio: (  ) Normal            (  ) Lesões couro cabeludo           (  ) Cefaleia 

Visão: (  ) Preservada           (  ) Prejudicada              (  ) Usa lente/óculos 

Audição: (  ) Preservada           (  ) Prejudicada           (  ) Prótese auditiva 

Fala: (  ) Normal           (  ) Murmurada              (  ) Arrastada             (  ) Afasia expressiva 

Cavidade oral: (  ) Integra            (  ) Lesões, Especifique_____________         

Pescoço: (  ) S/ Alterações               (  ) Com Alterações, quais ________________________________________ 

Perfusão periférica: (  ) Normal            (  ) Diminuída                       Turgência jugular (  ) Não        (  ) Sim 

Pulso:           Ritmo (  ) Regular            (  ) Irregular                          Intensidade (  ) Forte         (  ) Filiforme 

Membros Superiores (  ) Sensibilidade da força motora preservada                    (  ) Paresia                  (  ) Plegia 

                                      (  ) Edema cacifo___/+4                       (  ) Hematoma , local__________________________ 

Pele/tecido: (  ) S/ Alteração                (  ) Palidez               (  ) Cianose              (  ) Ictericia                 (  ) Anasarca 

                    (  ) Lesões, local________________                (  ) Ulceras, local/tipo/classificação________________ 

Turgor da pele: (  ) Hidratada          (  ) Desidratada               (  ) Fria                (  ) Pegajosa               (  ) Sudoreica 

Tórax: : (  ) S/ alterações anatômica            (  ) C/ alterações anatômica, qual__________________ 

               (  ) Expansão Normal                     (  ) Expansão 

 Respiração:             Amplitude:  (  )Superficial                (  ) Profunda        (    ) Normal 

                                Ritmo: (  ) Eupneico        (  ) Dispneico         (  ) Cheyne-stokes           (  ) Biot 

                                           (  ) Kussmal       (  ) Bradipneia         (  ) Taquipneia                 (  ) Tiragem 

                               Ruídos (  ) Vesicular         (  ) Sibilos            (  ) Estridor            (  ) Crepitação           (  ) Roncos 

 Tosse:                               (  ) Não              Sim (  ) Produtiva             (  ) Seca              (  ) Ineficaz 

Ausculta Cardíaca:         (  ) Normofonético   (  ) B3       ) B4    (  ) Atrito Pericárdio              (  ) Sopro.      

                                          (  ) Clique, estalido    (  ) Hipofonético          (  ) Hiperfonético 

Abdome: (  ) Plano       (  ) Globoso       (  ) Escavado        (  ) Flácido       (  ) Distendido      (  ) Peristalse ausente 

                 (  ) Resistente a palpação            (  ) Indolor              (  ) Hepatomegalia              (  ) Peristalse presente 

                 (  ) Doloroso, região__________________       (  ) Massa palpável, região________________________ 

                 (   ) Outros:_________________________ 

Membros Inferiores (  ) Sensibilidade da força motora preservada                        (  ) Paresia                   (  ) Plegia 

                                    (  ) Edema cacifo___/+4                      (  ) Hematoma , local__________________________ 
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OBS:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________ 

Diagnósticos de Enfermagem (DE) 

(  ) Ansiedade                                                  

(  ) Tristeza 

(  ) Padrões de sexualidade alterados              

(  ) Medo 

(  ) Eliminação urinária alterada                    

(  ) Conhecimento sobre a doença deficiente 

(  ) Intolerância à atividade diárias 

(  ) Memória prejudicada 

(  ) Déficit de autocuidado                                    

(  ) Risco para alteração de glicemia. 

(  ) Volume de líquidos deficiente                        

(  ) Deglutição prejudicada    

(  ) Percepção sensorial prejudicada                   

(  ) Deambulação prejudicada 

(  ) Retenção urinária                                            

(  ) Ausência de aderência ao tratamento 

(  ) Conflitos familiares                                         

(  ) Conhecimento deficiente sobre terapia 
medicamentosa 

(  ) Sinais de congestão pulmonar: turgência de 
veia jugular    

 

(  ) Náusea 

(  ) Fadiga                                                            

(  ) Manutenção ineficaz à saúde 

(  ) Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades 
corporais   

(  ) Controle ineficaz do regime terapêutico 

(  )Dor crônica                                                     

(  ) Mucosa oral prejudicada 

(  ) Insônia                                                           

(  ) Risco de quedas 

(  ) Constipação                                                   

(  ) Padrão de sono perturbado 

(  ) Volume de líquidos excessivos                     

(  ) Sinais de redução de débito cardíaco                                                   

(  ) Padrão respiratório ineficaz 

(  ) Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 
corpo 

(  ) Ritmo cardíaco alterado 

(  ) Integridade da pele prejudicada (lesões ulcerativas)     

(  ) Comprometimento de circulatório de MMII 
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Intervenções de Enfermagem 

 

(  ) Monitoramento da PA                                    

(  ) Envolvimento Familiar 

(  ) Redução da Ansiedade                                     

(  ) Monitoramento da ingesta de Líquidos 

(  ) Reforço de aconselhamento nutricional          

(  ) Reforço na Orientação da Terapia 
Medicamentosa 

(  ) Reforço na Orientação para Atividade 
Física 

(  ) Ensino sobre o Processo da Doença                  

(  ) Ouvir atentamente 

(  ) Estímulo sobre o Autocuidado                          

(  ) Estímulo sobre o enfrentamento da doença        

(  ) Suporte psicoemocional                                     

(  ) Monitoramento da glicemia 

(  ) Orientação quanto ao tratamento de lesões ulcerativas   

 

 

OBS:_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Data___/___/______ 

 

Profissionais: 
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ANEXO 2 – Escala Classificação de Funcionalidade 

(NYHA) 
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ANEXO 3 –Instrumento para o Autocuidado 

(European Heart Failure Self –care Behavior Scale )- (Versão Adaptada) 
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ANEXO 4 –Instrumento de Minnesota para Avaliação de Qualidade de Vida 

 (Versão Adaptada) 

Nome:                                                                                      RG: 
Durante o último mês seu problema cardíaco o impediu de viver como você queria por quê? 
                                                                                                                            __/__/__    __/__/__  __/__/__   __/__/__  __/__/__   

__/__/__  __/__/__ 

                                                                                                                                        0 m              01m                 02m           03m 

 1 Causou inchaço em seus tornozelos e pernas                                     (  )          (   )           (  )          (   )        
 2 Obrigando você a sentar ou deitar para descansar durante o dia        (  )           (   )           (  )          (   )                 
3 Tornando sua caminhada e subida de escada difíceis                          (  )          (   )           (  )          (   ) 
4  Tornado seu trabalho doméstico difícil                                               (  )          (   )           (  )          (   )         
5 Tornando suas saídas de casa difíceis                                                  (  )          (   )           (  )          (   )         
6 Tornado difícil dormir a noite                                                              (  )          (   )           (  )          (   )         
7 Tornando seus relacionamentos ou atividades com familiares            (  )          (   )           (  )          (   )         
   e amigos difíceis. 
8 Tornado seu trabalho para ganhar  vida difícil                                    (  )          (   )           (  )          (   )         
9 Tornando seus passatempos, esportes e diversão difíceis                   (  )          (   )           (  )          (   )         
10 Tornando sua atividade sexual difíficl                                               (  )          (   )           (  )          (   ) 
11 Fazendo você comer menos as comidas que você gosta                   (  )          (   )           (  )          (   )         
12 Causando falta de ar                                                                           (  )          (   )           (  )          (   )         
13 Deixando você cansado, fatigado ou com pouca energia                  (  )          (   )           (  )          (    ) 
14 Obrigando você a ficar hospitalizado                                                (  )          (   )           (  )          (    ) 
15 Fazendo você gastar dinheiro com cuidados médicos                       (  )          (   )           (  )          (   ) 
16 Causando a você efeitos colaterais das medicações                           (  )          (   )           (  )          (   )       
17 Fazendo você sentir-se um peso para familiares e amigos                 (  )          (   )           (  )          (   )         
18 Fazendo você sentir uma falta de autocontrole da sua vida                (  )          (   )           (  )          (   )         
19 Fazendo você se preocupar                                                                 (  )          (   )           (  )          (   )        
20 Tornado difícil você concentrar-se ou lembrar-se das coisas             (  )          (   )           (  )          (   )         
21 Fazendo você sentir-se deprimido                                                      (  )          (   )           (  )          (   )         
  
        GABARITO    
 
 NÃO           POUCO                           MUITO         DEMAIS  
  0                 1       2           3                            4             5 
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ANEXO 5. Guia Padronizado para Telecuidado (Versão Adaptada) 

  
ETAPA 1: Preenchimento da ficha telefônica 
Nome:________________________________________ Prontuário:_____________________ 
Telefones para contato: celular_____________________________ residencial:_______________________________ Data:__________ Hora:___________ 
Quem forneceu as informações? (    ) Paciente  (   ) Cuidador (   )-____________ Ligação Nº___________ 
Meu nome é Maria Auxiliadora, sou enfermeira, e faço parte da equipe do ambulatório do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Gostaria de saber como está sua saúde no 
momento, e como o Sr./Sra. está se cuidando depois que recebeu orientações pela enfermagem. Por favor, me responda algumas perguntas: de 
A)O Sr/Sra buscou atendimento na instituição hospitalar ou no serviço de emergência na última semana?  
1 . (   ) Sim. (   ) Não.Motivo:_______________________________________________________________________________________ 
B) O Sr./Sra. usou todos os medicamentos na última semana ou nos últimos15 dias como o médico prescreveu? 
1.(    ) Sim. 2. (   ) Não. Por quê (Dificuldades)?____________________________________________ 
C) Houve alguma alteração no tipo, dose ou frequência das suas medicações na última semana ou nos últimos 15 dias? 
1 . (   ) Sim. Qual?______________________________________________________ 2. (   ) Não. 
D) Com que frequência o Sr./Sra. se pesa por semana?_______________________ 
1 . (   ) _____ vezes por semana. Horário:___________ 2. (   ) Não controlo o meu peso. 
E) O Sr./Sra. aumentou 2 quilos ou mais nesta última semana? (Somente quem controla o peso) 
1 . (   ) Não. 2. (   ) Sim. Quanto?_____________________________________________________ 
F) O Sr./Sra. conseguiu ingerir a quantidade de líquidos, considerando sucos, caldos, sopas e frutas, de acordo com a instrução do seu médico e enfermeira 
(_______ml)? 
1 . (   ) Sim. 2. (   ) Não. Por que?_______________________________________________________ 
G) Como tem usado o sal nas suas refeições? 
1 . (   ) Uso o mínimo possível no preparo dos alimentos. 2. (   ) A mesma quantidade que sempre usei. 3. (   ) Uso o saleiro nas refeições. 4. (   ) Não consigo controlar o sal. 
Outro: ____________ Usa temperos prontos? (   ) Sim.(  ) Não. 
H) O Sr./Sra. atualmente tem sentido: (   ) Falta de ar (   ) Cansaço (   ) Dor no peito 
1 . (   ) Não. 2. (   ) Sim. O que faz para aliviar?________________________________________________________ 
I) O Sr./Sra. apresentou dificuldade para dormir ou acordou durante a noite angustiado? 
1 . (   ) Não. 2. (   ) Sim. Frequência:_______________________________________________________ 
J) O Sr./Sra. percebeu, nesta última semana, inchaço nas pernas, braços ou abdome? 
1. (   ) Sim. Onde:__________________________________________________________ 2. (   ) Não.  
K) O Sr./Sra. costuma fazer caminhada? 
1.(    ) Não. 2. (   ) Sim. Frequência:____________________________ Duração:_____________________ 
ETAPA 2: Orientações 
A cada contato telefônico vou rever como o Sr./Sra. está se cuidando, e observando quais as dificuldades que está encontrando no seu dia a dia para lidar com a insuficiência 
cardíaca. E lembre-se: 

 O Sr./Sra tem insuficiência cardíaca, que é uma doença onde o coração não consegue mais bombear sangue suficiente para o resto do corpo, causando acúmulo de líquido nos 
pulmões, fígado, braços e pernas. Por isso, falta oxigênio e nutrientes para os órgãos, podendo prejudicar sua capacidade de fazer as atividades do dia a dia. O Sr./Sra pode 
sentir falta de ar quando estiver dormindo, estiver fazendo alguma atividade, ou até mesmo quando estiver descansando. Pode sentir-se inchado nas pernas e barriga e sentir-se 
cansado também; 

 Deve tomar seus remédios todos os dias, mesmo que esteja se sentindo bem ou não veja que está melhorando; 
 Deve diminuir a quantidade de sal de todos os alimentos, evitando deixar o saleiro na mesa e de usar temperos prontos como os caldos, os temperos em pó; 
 Dve não beber mais do que _________ ml (em 24 horas). Não esqueça que sucos, caldos, sopas, café, e as frutas como melancia, abacaxi e laranja contém muito líquido e 

devem ser contadas; 
 Que o Sr./Sra. deve se pesar todos os dias, se possível pela manhã após urinar e antes do café da manhã, observando se aumentou 2 Kg em dois dias, ou 3Kg em uma semana; 
 Que o Sr./Sra. deve realizar atividade física do tipo caminhada em local planos. Comece aos poucos e vá aumentando o seu tempo conforme conseguir realizar, se sentir-se 

mal, pare a atividade e descanse. Utilize roupas leves, tênis confortáveis. 
 O Sr./Sra ficou com alguma dúvida? Gostaria que eu repetisse alguma orientação? 
 Entrarei em contato com o Sr./Sra novamente em ________________ (data), por volta das ____________ horas para continuar acompanhando como está sua saúde e como 

está se cuidando. 
Dificuldades identificadas/Intervenção de Enfermagem (Avaliar na próxima ligação): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(Fonte:Josiana de Oliveira Araújo – Dissertação Impacto do monitoramento telefônico na avaliação do conhecimento e autocuidado 
de pacientes com insuficiência) 
 


