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Resumo 

 

Introdução: Programas conduzidos para educação de pacientes com insuficiência cardíaca 

(IC) por equipes multiprofissionais em clínicas especializadas têm sido desenvolvidos com a 

proposta de melhorar a manutenção, o manejo e a confiança destes pacientes com relação ao 

seu autocuidado, através do reconhecimento precoce de sinais e sintomas de descompensação 

e diminuição de hospitalizações. Este estudo teve como objetivos avaliar a manutenção, o 

manejo e a confiança no autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca acompanhados 

em uma clínica especializada e verificar sua associação com variáveis sócio demográficas e 

clínicas. Metodologia: Estudo descritivo, observacional, transversal, com 50 pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica acompanhados em uma clínica de insuficiência cardíaca no 

município de Niterói/RJ. Os dados foram coletados através de entrevista por enfermeiros 

devidamente treinados no período de novembro de 2012 a maio de 2013.  Foi utilizado a 

Escala de Autocuidado para pacientes com IC (EAC-IC), que é uma versão realizada a partir 

de uma adaptação transcultural e validada para uso no Brasil. Resultados: Nos 50 pacientes 

inclusos no estudo, 58% eram do sexo masculino, com média de idade de 62,9 anos. As 

médias do escore de manutenção, manejo e confiança no autocuidado foram de 45,9 - 29,4 - 

56,9, respectivamente. Não houve relação forte das variáveis entre o teste de correlação de 

Pearson e de Spearman. A maioria das variáveis organizadas de acordo com os domínios da 

NANDA I, apresentou associação com as subescalas manutenção, manejo e confiança. O 

manejo foi a subescala que mais se destacou nas seguintes variáveis: orientação para controle 

de líquido (19,80 ± 29,70), procurou saber sobre IC (22,71 ± 31,61), considera-se corajoso 

(14,32 ± 29,73), considera-se feio (26,00 ± 34,16), nervoso (20,89 ± 33,72), contribuiu para o 

tratamento (6,25 ± 28,38), IC afetou no trabalho (45,79 ± 30,61), IC afetou no lazer (47,36 ± 

15,05), IC afetou nas finanças (42,25 ± 30,15), agitação (56,88 ± 35,45), ansiedade (33,68 ± 

33,09) e preocupação (39,40 ± 31,14). O domínio auto percepção teve maior número de 

variáveis associadas ao autocuidado. Poucos domínios não apresentaram variáveis com 

valores significativos. Discussão: A caracterização dos sujeitos está de acordo com os 

parâmetros apontados por estudos sobre IC, indicando a validação do estudo realizado. As 

variáveis clínicas associadas ao autocuidado indicam que deve haver maior dedicação à 

compreensão aos aspectos psicológicos, embora essa não seja uma prática comum nos 

hospitais e clinicas de IC. Conclusão: O estudo contribuiu para melhor entendimento dos 

fatores sociais e clínicos que interferem no processo de autocuidado em pacientes com IC. 

Sugerem-se novos estudos sobre estratégias de educação a partir da compreensão das 

variáveis que estão relacionadas com o autocuidado, apresentadas nesse estudo para melhor 

desenvolvimento do autocuidado pelos pacientes. 
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Abstract 

 
Introduction: Conducted education programs for patients with heart failure (HF) by 

multidisciplinary teams in specialist clinics have been developed with the proposal to improve 

the self-care maintenance, self-care management and self-care confidence of these patients, 

through the early recognition of signs and symptoms of decompensation and decreased 

hospitalizations. This study aimed to evaluate the the self-care maintenance, self-care 

management and self-care confidence of HF patients treated at a specialized clinic and check 

its association with sociodemographic and clinical variables. Methodology: descriptive, 

observational, cross with 50 heart failure patients at a clinic in Niterói City. Data collection 

occurred from November 2012 to May 2013 during interviews conducted by trained nurses 

using the Escala de Autocuidado para Pacientes com Insuficiência Cardíaca (EAC-IC), 

developed from a version adapted and validated for use in Brazil. Results: 58% of patients 

were male, with average age 62.9 years. The average scores of safe-care maintenance, safe-

care management and safe-care confidence were 45.9 - 29.4 to 56.9, respectively. There was 

no significant relationship between the variables of the Pearson Correlation and Spearman 

Correlation Test. Most variables arranged according to domains of NANDA I, was associated 

with the subscales maintenance, management and confidence. The self-care management 

subscale is excelled in the following variables: orientation to liquid control (19.80 ± 29.7), 

search for information about HF (22.71 ± 31.61), considered courageous (14.32 ± 29.73), 

considered ugly (26.00 ± 34.16), angry (20.89 ± 33.72), contributed to the treatment (28.38 ± 

6.25), job affected (45.79 ± 30.61), leisure affected (47.36 ± 15.05) , finances affected (42.25 

± 30.15), agitation (56.88 ± 35.45), anxiety (33.68 ± 33.09) and worry (39.40 ± 31.14). The 

domain self-perception obtained the highest number of variables associated with self-care. 

Few areas have no variables with significant values. Discussion: the characterization of 

patients following parameters indicated by HF studies, validating the study. Clinical variables 

associated with self-care indicate that there must be greater commitment to understanding the 

psychological aspects, although this is not common practice in IC hospitals and clinics. 

Conclusion: The study contributed to a better understanding of social and clinical factors that 

interfere with the process of self-care in HF patients. New studies about education strategies 

are suggested based on the understanding of the variables that are related to self-care, 

presented in this study. Thus, it will be possible to develop a better self-care by patients. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), foi 

evidenciado o aumento da população idosa no Brasil fator preocupante para a saúde pública, 

visto que se aumentam os riscos para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e 

consequentemente os casos de doenças cardiovasculares.  

As DCNT são as principais causas de morte no mundo, e tem gerado elevado número 

de mortes prematuras, perda de qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades 

de trabalho e de lazer, além dos impactos econômicos para as famílias, comunidades e para a 

sociedade em geral, elevando o índice de pobreza (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Associado a isso, o processo acelerado do capitalismo ocasiona hábitos de vida 

inadequados, considerados também fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, entre outras. Tais como: 

estresse, alimentos industrializados, sedentarismo, tabagismo, que por fim podem favorecer o 

desenvolvimento da insuficiência cardíaca crônica (IC), que é a via final comum da maioria 

das doenças que acometem o coração, sendo um dos mais importantes desafios clínicos atuais 

na área da saúde, tratando-se de um problema epidêmico em progressão (SBC, 2009). É um 

importante problema de saúde mundial, que afeta mais de 15 milhões de pessoas (ROGES, et 

al, 2011), sendo mais comum em idosos de países desenvolvidos.  

Nos Estados Unidos da América (EUA), a IC possui prevalência de 5.700.000 e 

mortalidade de 300 mil por ano, representando uma em cada oito mortes (LLOYD et al, 

2009). 

No Brasil, no período de agosto de 2010 a agosto de 2011 houve 280 mil internações 

devidas a IC, estando à região sudeste em primeiro lugar com 120 mil (DATASUS, 2011). 

Um estudo realizado no período de 1998 a 2007, que analisou a mortalidade e as 

intervenções para doenças cardiovasculares em Niterói, apontou que a situação da 



11 

 

 

 

 

morbimortalidade cardiovascular em Niterói apresenta padrão semelhante à de países 

desenvolvidos (ROSA et al, 2007). 

Há dados de que na cidade de Niterói, 64,2% os casos de IC se caracterizam como 

Insuficiência Cardíaca de Fração de Ejeção Preservada (ICFEP) em uma população com idade 

média de 61 anos (MOUTINHO et al, 2008). 

Muitos estudos foram desenvolvidos, evidenciando a importância de programas 

educativos para o manejo de pacientes com insuficiência cardíaca em clínicas especializadas 

coordenadas por enfermeiros e conduzidas por equipes multidisciplinares para melhorar a 

adesão terapêutica e o autocuidado e desta maneira diminuir os custos com hospitalizações 

recorrentes.  

A SBC (2012), faz recomendações ao tratamento com abordagens farmacológicas e 

não farmacológicas, onde se destaca a importância da existência da equipe multidisciplinar 

em clínicas especializadas em Insuficiência Cardíaca (IC). 

No Brasil, estudos realizados por Rabello et al (2006) e Castro et al (2010) apontam o 

uso irregular das medicações e a não adesão à dieta ou ambos, como os fatores que mais 

proporcionam descompensação da IC.  

Esta síndrome ocasiona inúmeras alterações na vida do indivíduo, família e 

comunidade, o que dificulta a adesão ao autocuidado necessário para manter suas atividades 

cotidianas, sendo necessário um planejamento terapêutico do enfermeiro que inclua uma série 

de intervenções relacionadas ao autocuidado (SAMPAIO et al, 2011). 

Programas de manejo de doença crônica com educação e monitoração em clínica de IC 

em nosso meio foram associados à melhor adesão, menor número de dias internados, menor 

número de hospitalizações, menor número de atendimentos em unidades de emergência, 

melhora de qualidade de vida, redução do desfecho combinado de hospitalização e 

mortalidade, e melhora do conhecimento do autocuidado (BOCCHI et al, 2008). 

Embora haja estudos que enfatizem o autocuidado para pacientes com IC, os 

questionários disponíveis para a mensuração do autocuidado e estudos que apresentem um 

método prático para sua avaliação, ainda são escassos (JAARSMA et al, 2003). 

Para auxiliar nesse processo de identificação do nível de autocuidado de pacientes com 

IC, foi desenvolvido um estudo cujo objetivo foi adaptar e validar o questionário Self-care of 

Heart Failure Index Versão 6,2 para uso na língua portuguesa do Brasil e foi validado no 

Brasil como “Escala de Autocuidado em IC (EAC-IC)” (FEIJÓ et al, 2012). 
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Composta de 22 questões divididas em três subescalas. São elas: Manutenção do 

Autocuidado composta por dez itens, Manejo do Autocuidado com seis itens e Confiança do 

Autocuidado. 

A Manutenção avalia o comportamento do paciente e sua contribuição para a 

estabilidade fisiológica, o Manejo é o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas da IC e a 

Confiança o nível de confiança que o paciente possui ao intervir em relação ao seu 

autocuidado. 

A motivação para a escolha do tema deste estudo iniciou-se diante do contato 

enquanto bolsista de extensão do projeto intitulado “Consulta de Enfermagem ao Paciente 

com Insuficiência Cardíaca.”  

E posteriormente como bolsista de Iniciação Científica do projeto guarda chuva 

“Conhecimento, autocuidado e adesão terapêutica: impacto de estratégias de educação 

presenciais e não presenciais em pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica”, que deu 

suporte para a realização dessa pesquisa.  

Estes projetos estão vinculados ao Grupo de Estudos de Sistematização da Assistência 

de Enfermagem Insuficiência Cardíaca (GESAE_IC). Onde o paciente recebe atendimento 

multidisciplinar, sendo acompanhado através da consulta de enfermagem, médica, 

fisioterápica, farmacológica e nutricional. Ao chegar no ambulatório, o paciente realiza a 

consulta de enfermagem, quando são coletados seus dados e identificadas suas necessidades, 

sendo posteriormente encaminhado às demais consultas.  

Nessa consulta, realizada por enfermeiros, docentes e discentes devidamente treinados, 

é utilizado um instrumento baseado na NANDA-I, além da Escala de Autocuidado em IC 

(EAC-IC) para mensurar nível de autocuidado, que foi validado no Brasil por RABELO et al, 

2012.  

Por meio destes instrumentos é possível coletar dados do histórico e exame físico, 

subdivido em 13 domínios. Dessa forma, a coleta de dados se dá de maneira organizada, com 

a finalidade de obter o levantamento das respostas aos problemas de saúde reais e/ou 

potenciais, definir os diagnósticos e intervenções de enfermagem e identificar as 

características mais comuns da escala de autocuidado em Insuficiência Cardíaca. 

Foi durante a implementação desta atividade que percebi que alguns pacientes não 

tinham conhecimento adequado sobre a síndrome IC, com déficit de informações mais 
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completas a respeito da doença e que não aderiam ao tratamento farmacológico e o não-

farmacológico.  

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 Qual o escore de manutenção, manejo e confiança no autocuidado de pacientes 

acompanhados em uma Clínica de Insuficiência Cardíaca? 

 Qual a associação do escore de manutenção, manejo e confiança no 

autocuidado de pacientes acompanhados em uma Clínica de Insuficiência 

Cardíaca com as variáveis sócio demográficas e clínicas dos mesmos? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 Avaliar a o escore de manutenção, manejo e confiança no autocuidado de 

pacientes acompanhados em uma Clínica de Insuficiência Cardíaca; 

 Verificar a associação destes escores com as variáveis sócio demográficas e 

clínicas desses pacientes; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A IC é uma síndrome complexa, representada por crescimento significativo ao longo 

do tempo, à medida que a população mundial tende a crescer idosa e a dificuldade de 

modificação de hábitos de vida considerados inadequados. 

Associado a esse contexto o enfermeiro tem papel de grande importância na equipe 

multidisciplinar que acompanha pacientes com IC, pois o mesmo contribui para educação, 

identificando as dificuldades que levam o paciente a não aderir o plano terapêutico e 

promovendo seu autocuidado. 

Para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz é preciso avaliar as 

necessidades de cada paciente e o resultado das informações fornecidas enquanto intervenções 

de enfermagem. Uma das formas possíveis para proceder essa avaliação, é a utilização de 

escalas validadas. Desta forma, devido o interesse deste estudo sobre o autocuidado em 

pacientes com IC, buscou-se a Escala de Autocuidado em Insuficiência Cardíaca, validada no 
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Brasil e capaz de mensurar o autocuidado em todas as suas etapas (manutenção, manejo e 

confiança). 

Torna-se relevante pela sua originalidade em contribuir pela primeira com a 

apresentação de variáveis que apresentam associação com a manutenção, o manejo e a 

confiança no autocuidado de pacientes de uma Clínica de Insuficiência Cardíaca no 

Município de Niterói.  

Por isso, esse estudo pode contribuir para melhor entendimento desses fenômenos, 

assim melhorar o ensino, a assistência de enfermagem e dar suporte para outras pesquisas 

semelhantes ao tema. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

O coração é um órgão muscular oco que se localiza no centro do tórax ocupando o 

espaço entre os pulmões (mediastino) e repousa sobre o diafragma. O coração tem um 

tamanho aproximado de um punho fechado cerca de 300 gramas, com três camadas de tecido: 

uma fina camada exterior, chamada de epicárdio; uma fina camada interior, chamada 

endocárdio; e uma grossa camada intermediária, chamada de miocárdio.  

O miocárdio é dividido em quatro câmaras que trabalham de maneira coordenada para 

trazer o sangue para o coração e depois bombeá-lo pelo corpo (STRAUB,2005). 

A função básica do coração consiste em bombear sangue suficiente para suprir as 

necessidades corporais. A capacidade do coração em bombear é medida através do débito 

cardíaco (DC). O DC é determinado ao se medir à frequência cardíaca (FC) multiplicada pelo 

volume sistólico (VS) que é a quantidade de sangue bombeado para fora do ventrículo a cada 

contração (CRUZ, 2010, p.2). 

A Insuficiência Cardíaca é considerada uma síndrome clínica de fenômenos 

complexos e de curso progressivo, constituindo-se no resultado final comum de qualquer 

doença cardíaca estrutural ou funcional, que diminua a capacidade de enchimento ou ejeção 

do ventrículo esquerdo, que pode ocorrer devido à diminuição da capacidade de contração 

miocárdica ou por uma sobrecarga excessiva de pressão/volume imposta ao coração 

(CARLO, 2007, p. 93). 

Segundo Guyton & Hall (2002, p. 222), ela pode ser definida simplesmente como uma 

“falha do coração em bombear sangue suficiente para suprir as necessidades do organismo”. 
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Para entendimento didático, caracteriza-se por uma congestão venosa pulmonar e/ou 

sistêmica, associada separadamente a insuficiência ventricular esquerda e a insuficiência 

ventricular direita. 

O coração funciona como uma dupla bomba propulsora, dotada de paredes musculares 

contráteis, valvas orientadoras do fluxo sanguíneo, uma estrutura fibrosa de apoio, vasos, 

nervos e um sistema para a formação do estímulo que aciona todo este dispositivo. Destes 

componentes, o miocárdio é o que imprime à atividade cardíaca sua característica 

fundamental, pois lhe cabe produzir a energia motora de que resulta a circulação do sangue 

(PORTO, 2005 p. 518). 

A sequência de fenômenos que podem culminar na insuficiência cardíaca tem início 

quando há desproporção entre a carga hemodinâmica e a capacidade miocárdica. Dentro de 

certos limites, o organismo lança mão de mecanismos compensadores, entre os quais se 

destacam o aumento da frequência cardíaca, a dilatação ventricular e a hipertrofia das fibras 

miocárdicas, capazes de manter a perfusão celular em níveis adequados. Ultrapassada a 

capacidade de compensação, eclode o quadro de insuficiência cardíaca (PORTO, 2005, 

p.518). 

Em geral a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa manifestada por 

falta de ar, fadiga e função cardíaca anormal, provocada por qualquer distúrbio que coloca o 

coração sob carga de volume ou pressão aumentadas ou que produz lesão primária ou uma 

demanda metabólica aumentada no miocárdio (WOODS, 2005, p. 651).  

As manifestações clínicas específicas da insuficiência cardíaca dependem, sobretudo, 

do ventrículo comprometido. A sintomatologia da insuficiência ventricular esquerda origina-

se fundamentalmente da congestão venocapilar pulmonar, decorrente, por sua vez, da 

incapacidade contrátil deste ventrículo, e compreende a dispneia, as palpitações, a tosse, a 

expectoração hemoptoica, as crepitações ou estertores pulmonares, além dos sinais originários 

do próprio coração - taquicardia, o ritmo de galope, a alternância cardíaca e a convergência 

pressórica (PORTO, 2005, p.518). 

As repercussões subjetivas da insuficiência ventricular direita são menores do que as 

da insuficiência ventricular esquerda e se restringem às seguintes queixas: cansaço fácil, que 

não dever ser confundido com a dispneia da insuficiência ventricular esquerda; astenia; dor no 

hipocôndrio direito, por distensão da cápsula de Gilsson, provocada pela hepatomegalia 

congestiva; diarreia devido à estase no tubo intestinal e oligúria (PORTO, p.520, 2005). 
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A insuficiência cardíaca é classificada a partir do grau de comprometimento funcional 

do paciente, sendo mais utilizada a classificação da New York Heart Association (NYHA), 

sendo esta: 

Classe I – Paciente com IC, sem limitação durante as atividades habituais. 

Classe II- Paciente com leve limitação das atividades habituais. 

Classe III- Paciente com grande limitação funcional durante as atividades habituais, 

mas sem sintomas em repouso. 

Classe IV- Pacientes com sintomas em repouso. 

Com a progressão da doença ou com a resposta positiva ao tratamento, o paciente 

pode apresentar mudança de classe dependendo das limitações apresentadas pelos sintomas. 

Além desta classificação é utilizada à denominação de primária e secundária para 

classificar a insuficiência cardíaca de acordo com a etiologia, podendo ser classificada por 

primária quando a causa responsável é desconhecida e secundária quando é conhecida à 

etiologia (III SBC, 2012). 

Diversas alterações ocasionam o aparecimento da insuficiência cardíaca, podendo ser 

ocasionada por distúrbios de contratilidade, sobrecarga de pressão, sobrecarga de volume, 

distúrbios de enchimento ventricular como: alteração do relaxamento, aumento da rigidez da 

câmara e interferências mecânicas da diástole. 

Pelo fato de ser uma síndrome e não de um diagnóstico primário a IC têm diversas 

etiologias prováveis e inúmeras características clínicas e mesmo com doenças 

cardiovasculares primárias pode nunca desenvolver a IC (FAIL, 2010). 

Dentre estas múltiplas causas, destacam-se algumas doenças com maior prevalência, 

tais como a doença arterial coronariana, a hipertensão arterial sistêmica, a doença reumática, a 

doença de chagas e a cardiomiopatia dilatada idiopática (PORTO, 2005, p.265). 

A SBC (2009, p. 8) aponta que algumas das causas da insuficiência cardíaca crônica 

são: Doenças Isquêmicas, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Doença de Chagas, 

Cardiomiopatias Hipertrófica dilatada e restritiva, Diabetes, Hipo/hipertireoidismo, Cushing, 

Insuficiência Adrenal, Hipersecreção do Hormônio do Crescimento, dentre outras. 

De acordo com Bocchi et al (2009) a etiologia que mais se destaca no Brasil é a 

cardiopatia isquêmica crônica associada à hipertensão arterial. Sendo que em algumas regiões 

do país, com condições econômicas mais baixas, ainda há formas da IC associadas à Doença 

de Chagas. 
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A hipertensão arterial ou a estenose aórtica pode predispor a hipertrofia miocárdica 

com ou sem dilatação da câmara, no mecanismo compensatório em que o coração aumenta 

sua massa muscular e altera sua configuração geométrica em resposta a sobrecarga de pressão 

(WOODS et al, 2005). 

O raciocínio diagnóstico é realizado através de observações das sintomatologias 

clínicas e testes laboratoriais. Dentre os exames laboratoriais de rotina destaca-se a radiografia 

de tórax para avaliar o tamanho do coração e a vascularização pulmonar. 

Os testes laboratoriais incluem químicas sanguíneas, contagem sanguínea completa e 

análise de urina, pois desequilíbrios eletrolíticos na IC refletem complicações de falência bem 

como o uso de diuréticos e outras terapias com drogas (WOODS et al, 2005, p. 661). 

De acordo com Bocchi et al (2005, p.85) o atendimento ao paciente com insuficiência 

cardíaca deve ter como principal objetivo à melhora da pré e pós-carga, da contratilidade 

miocárdica e, consequentemente, melhora do débito cardíaco. 

De acordo com a Diretriz de Insuficiência Cardíaca, da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, (2012) o manejo do paciente com IC é composto por recomendações sobre o 

tratamento farmacológico e não-farmacológico. A enfermagem pode contribuir com 

orientações e/ou administração de medicamentos, e tem papel importante no tratamento não-

farmacológico.  

O tratamento não-farmacológico consiste em: restrição de sódio, porém ainda não está 

bem definido o valor ideal de sódio a ser usado na dieta de pacientes com IC, que deve ser 

adaptado à situação clínica do paciente; vacinação, que dentre os principais fatores que 

contribuem para a existência de descompensações e internações hospitalizações, devido a não 

adesão ao tratamento, à isquemia miocárdica aguda, a pressão arterial elevada e as infecções 

respiratórias, como pneumonia e doenças virais (JESSUP et al, 2009). 

Em relação à ingesta de sódio, há uma polêmica na quantidade permitida de sal, pois 

uma dieta com baixo teor de sódio (2 g) foi associado à redução de ingestão de proteína, ferro, 

zinco, vitamina B12 e aumento da ativação neuro-hormonal, o que pode ser prejudicial para 

estado nutricional do paciente. Dieta com 6,6 g de sal reduziu ativação neuro-hormonal de 

acordo com o estudo realizado por NAKASATO et al (2010). 

Para Lennie et al (2011) a restrição da ingesta de sal para 3 g só beneficiou pacientes 

com IC avançada e no estudo de Paterna et al (2008) a dieta com teor normal de sódio foi 
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associada à melhor evolução, e em metanálise a restrição de sódio aumentou mortalidade por 

Taylor et al (2011). Entretanto, outros estudos mostraram benefício da restrição de sódio.  

A presença de IC é uma condição de alto risco para infecções do trato respiratório, 

podendo levar à descompensação clínica, tendo como consequência o aumento da 

morbimortalidade. Diante da necessidade preventiva, os pacientes devem receber vacina 

contra Influenza, anualmente e Pneumococcus a cada cinco anos e a cada três anos em 

pacientes com IC avançada (SBC, 2009).  

 A atividade física programada melhora a qualidade de vida, capacidade para 

exercício, contudo os resultados para sobrevida e hospitalizações são conflitantes (PIEOLI et 

al, 2011). 

Os programas de manejo de doença crônica com educação e monitoração em clínica 

de IC, com destaque do enfermeiro como membro importante da equipe, promove melhor 

adesão, menor número de dias internados, atendimentos em unidades de emergência, maior 

qualidade de vida, redução da mortalidade, e melhora do conhecimento do autocuidado (SBC, 

2009). 

 

2.2 AUTOCUIDADO 

O autocuidado deve ensinar, reforçar, melhorar e avaliar constantemente as 

habilidades dos pacientes (RABELO, 2007), resultando em melhora na qualidade de vida com 

bases na educação em saúde do indivíduo e família objetivando manter sua estabilidade 

clínica. Por isso, o autocuidado é fundamental para um indivíduo que passa por inúmeras 

internações e que necessita conhecer a doença, suas consequências e os meios para garantir a 

efetividade da terapêutica necessária e uma vida equilibrada do ponto de vista saúde/doença 

(ALITI, 2007). 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma doença com múltiplas etiologias e alta 

prevalência, tornando-se uma desordem desafiadora onde um dos grandes objetivos do 

tratamento consiste em manter a estabilidade clínica dos indivíduos, através de um tratamento 

complexo que requer investimentos em recursos físicos e humanos para melhorar a qualidade 

de vida, reduzir o tempo de internação e aumentar a sobrevida desses indivíduos (RABELO, 

2007). 
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Cerca de metade dos pacientes com IC que tiveram episódios de readmissões, são 

considerados com baixa adesão e autocuidado. Esses fatores contribuintes para 

descompensações (TSUYKI et al, 2001). 

No contexto da insuficiência cardíaca, o autocuidado pode ser definido como um 

processo de tomada de decisão que consiste na manutenção da estabilidade fisiológica 

(manutenção do autocuidado) e na resposta à piora dos sintomas quando eles ocorrem 

(manejo do autocuidado). A adesão à medicação, o consumo de uma dieta com pouco sal, 

cessação do tabaco, consumo limitado de álcool, monitorização diária de peso e de sinais ou 

sintomas de descompensação da IC (JARSMA, 2013). 

A prática inadequada do autocuidado implica na não adesão ao tratamento sendo um 

das maiores causas de internação do indivíduo com Insuficiência Cardíaca. Essa situação 

torna-se evidente frente aos frequentes quadros de descompensação clínica que favorecem o 

progresso da doença, justificando assim a necessidade de educar o indivíduo portador de 

doença crônica para um engajamento maior no autocuidado (SANTOS, 2004). 

O enfermeiro desempenha papel fundamental na educação em saúde e 

acompanhamento do indivíduo com IC tanto no que se refere às medidas farmacológicas 

quanto para o autocuidado, pois o conhecimento e compreensão por parte do indivíduo e 

família no que se refere à doença é fator preponderante para adesão ao tratamento e 

julgamento correto para monitorizar os sinais de descompensação e piora da IC, evitando 

assim as reinternações frequentes (RABELO, 2004). 

Há alguns questionários com objetivo de avaliar o autocuidado em pacientes, porém 

de difícil aplicabilidade e ainda não validados em português, devido a essa escassez foi 

realizado um estudo chamado “Adaptação transcultural e validação da Self-care of Heart 

Failure Index Versão 6,2 (SMHFS) para uso no Brasil”. 

Processo de adaptação cultural (tradução, síntese, retro tradução, revisão por comitê de 

especialistas e pré-teste) e validação (validade de face, de conteúdo e fidedignidade) foi 

realizado de acordo com a literatura (ÁVILA et al, 2012). 

A SMHFS era originalmente composta por 65 itens e seis subescalas com a finalidade 

de mensurar a capacidade os pacientes com IC de lidar com a síndrome. Este instrumento 

demonstrou-se clinicamente adequado, sendo capaz de identificar em qual etapa o 

autocuidado era prejudicado. 

Porém aplicação na prática foi considerada limitada devido a sua extensão. Por esse 
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motivo sofreu algumas modificações, onde foram refinados, adicionados e suas características 

psicométricas foram avaliadas de maneiras diferentes (RIEGEL, 2009). 

Em 2004, a escala na versão “Self Care of Heart Failure Index” foi reduzida e sua 

versão atual conta com 22 questões divididas em três subescalas. São elas: Manutenção do 

Autocuidado composta por dez itens, Manejo do Autocuidado com seis itens e Confiança do 

Autocuidado com seis (RIEGEL et al, 2004).  

A Manutenção do Autocuidado tem por definição avaliar o comportamento do 

paciente e sua contribuição para a estabilidade fisiológica. Envolve a adesão à medicação, o 

consumo de uma dieta com pouco sal, renuncia ao tabaco, consumo limitado de álcool, 

monitorização diária de peso e de sinais ou sintomas de descompensação da IC. Essa 

subescala é obtida a partir de um questionário contendo 10 perguntas, onde é possível 

verificar as orientações transmitidas aos pacientes com IC e é a frequência com que eles 

realizam tais orientações. 

Os temas abordados para determinação Manutenção do Autocuidado (Anexo 4 - Seção 

A) questionam a frequência que os pacientes realizam as seguintes orientações: 

 Pesagem; 

 Verificação de edema em tornozelo; 

  Prevenção de doenças; 

 Prática de atividades físicas e sua duração; 

 Assiduidade em consultas com médicos e enfermeiros; 

 Dietas hipossódicas. 

O Manejo do Autocuidado envolve um processo cognitivo para identificar as 

alterações sutis no estado de saúde e avaliar a importância dos sinais e sintomas. Portanto, o 

Manejo do Autocuidado é um processo complexo que requer habilidade e empenho por parte 

dos pacientes e ou de seus cuidadores (RABELO et al, 2004). 

O objetivo da aplicação da Escala do Manejo em Autocuidado é reconhecimento 

precoce dos sinais e sintomas da IC, principalmente a dificuldade de respiração e o inchaço 

dos tornozelos. Tendo em vista a correta identificação, são identificados os recursos utilizados 

para mitigar os sinais e sintomas (Anexo 4 - Seção B). 

A última subescala do Autocuidado é a Confiança, que determina o nível de confiança 

que o paciente possui ao intervir em relação ao seu autocuidado. A importância dessa 
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subescala é verificar se o paciente está confortável em relação ao conhecimento necessário 

para tomar determinada atitude (Anexo 4 - Seção C). 

O Anexo 4 contém a relação detalhada das perguntas aplicadas na Escala de 

Autocuidado em Insuficiência Cardíaca. A figura1 representa as definições de maneira 

objetiva. 

 

FIGURA 1. Autocuidado: subescalas. 

 

Os autores mencionam que os escores para cada subescala devam ser calculados 

separadamente e não combinando valores das três subescalas. Os escores para cada domínio 

variam de 0 a 100, em que quanto maior for o valor melhor é o autocuidado, sendo 

considerado adequado quando o escore para cada subescala é igual ou superior a 70 pontos 

(RIEGEL et al, 2004). 

Para calcular o escore da subescala Manutenção do Autocuidado, deve-se reverter o 

item oito, pois tem resposta negativa e a escala mínima é 10. O escore total máximo é 40 

pontos e representa autocuidado adequado. Vale ressaltar que para o intervalo de 10 a 40 

pontos, deve-se utilizar a fórmula (de 100 pontos), (soma dos itens da sessão A-10) X 3,333 

(RIEGEL et al, 2004). 

Já na subescala de Manejo do Autocuidado há seis questões e a fórmula é a seguinte: 

(soma dos itens as sessão B-4) x 5. Na subescala de Confiança o escore máximo é 24 e o 

mínimo é 6. Para calcular deve-se utilizar a fórmula: (soma dos itens da sessão C-6) x 5,56 
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(RIEGEL et al, 2004). 

Acredita-se que o impacto negativo gerado pela IC na vida do indivíduo deve conduzir 

a enfermeira a preparar-se para prestar uma assistência de forma a atender tanto necessidades 

biológicas quantos psicossociais, ajudando-o a superar limitações e adquirir mecanismos de 

enfrentamento (SOARES, 2008). 

A IC não tem cura, de forma que o principal objetivo do tratamento é reduzir os 

sintomas, melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida dos pacientes, prolongar a 

sobrevida, diminuir episódios de exacerbações agudas e admissões hospitalares (RICH, 2005). 

Por isso, a melhora do autocuidado pode significar em melhora do quadro clínico e a 

conquista desses objetivos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, observacional e transversal. 

A pesquisa descritiva, de acordo com Rodrigues (2007, p.8), é uma pesquisa na qual 

fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem interferência 

do pesquisado. 

Para Leopardi (2002, p. 129), a observação é o ato de apreender coisas e 

acontecimentos, comportamentos e atributos pessoais e inter-relações concretas. Na 

observação sistemática, o investigador elabora um plano para a organização e o registro das 

informações, observando todos os aspectos que envolvem o assunto. 

Segundo Hulley et al (2008), em estudos transversais todas as medições são feitas em 

uma única ocasião ou durante um curto período de tempo. 

Portanto, este estudo se propôs a apreender o registro de dados em uma única ocasião 

de um questionário validado no Brasil. 

 

3.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A abordagem metodológica utilizada na pesquisa é quantitativa, que segundo Polit e 

Beck (2011, p. 492), apresentam resultados estatísticos na forma de testes, níveis de p, 

tamanhos de efeito e intervalos de confiança, aos quais pesquisadores e consumidores devem 

dar significado (quando se conclui que os resultados são confiáveis). Muitas questões sobre o 

significado dos resultados estatísticos refletem o desejo de interpretar conexões causais. 
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3.3 CENÁRIO 

Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente, localizada na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), térreo. Localizado na Rua Dr. Celestino, 74 

- Centro – Niterói-RJ - CEP 24020-091. 

 

3.4 SUJEITOS 

Foram considerados sujeitos dessa pesquisa 50 pacientes, com diagnóstico médico de 

insuficiência cardíaca crônica, realizado através de avaliação clínica de médicos 

cardiologistas e laudos de ecocardiograma. Foram considerados como fatores de inclusão 

pacientes maiores de 18 anos de idade, que obtiveram ao menos uma consulta de enfermagem 

na Clínica Coração Valente e que aceitaram assinar o termo de consentimento livre 

esclarecido.  Foram excluídos do estudo, os pacientes portadores de déficit cognitivo. 

Os dados foram coletados no período de Novembro de 2012 à Maio de 2013.  

 

3.5 COLETA DE DADOS 

Este estudo foi realizado através de entrevista realizada durante a consulta de 

enfermagem, por enfermeiros, devidamente treinados com o questionário - Consulta de 

Enfermagem que se encontra em (ANEXO 3) e a “Escala de Autocuidado em Insuficiência 

Cardíaca” (ANEXO 4). 

O questionário - Consulta de Enfermagem, que foi elaborado pela equipe da Clínica 

Coração Valente, abrange dados sócios demográficos e clínicos organizados de acordo com os 

domínios da NANDA I. 

A Escala de Autocuidado para Pacientes com IC (EAC-IC) é uma versão adaptada de 

maneira transcultural e validada por Átila e Rabelo et al (2012), do Self-Care of Heart Failure 

Index versão 6.2 para uso no Brasil.  

A versão que foi utilizada neste estudo possui 3 seções. A primeira (A) com 10 

questões, com respostas que podem variar de nunca ou raramente; às vezes; frequentemente 

ou sempre; diariamente. 
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Estas questionam com que frequência os pacientes realizam as atividades: verificar 

peso, verificar se os tornozelos estão inchados, tentar evitar ficar doente, realizar atividade 

física, frequentar consultas médicas/enfermagem, ingerir dieta com pouco sal, exercitar-se, 

esquecer de tomar medicamentos, solicitar alimentos com pouco sal, usar um sistema para 

lembrar de tomar medicamentos.  

A seção (B) refere-se especificamente a dificuldade de respirar e tornozelos inchados e 

apresenta 3 questões.  

Seção (C), com 6 questões relacionadas à confiança, onde é possível avaliar o quanto o 

paciente se sente confiante para reconhecer que está livre dos sintomas da IC, de seguir o 

tratamento recomendado, reconhecer alterações, saber aliviar sintomas e ter conhecimento 

sobre o funcionamento dos medicamentos. 

Para armazenar as informações foi elaborado o banco de dados do GESAE_IC, que 

encontra-se no formato de programa Microsoft Excel 2007, onde foram selecionadas 

informações de interesse para o estudo. 

 

3.6 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS/ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o software estatístico SPSS (Statical 

Package for Social Sciences) versão 16.0, que é um software aplicativo (programa de 

computador), do tipo científico. Na análise descritiva, foi realizado o cálculo de frequências 

simples e percentual e as estatísticas média e desvio padrão. Na análise inferencial, as médias 

foram comparadas pelo teste T-Student quando confirmada a hipótese de distribuição normal 

(Kolmogorov-Smirnov). A hipótese de homocedasticidade foi investigada pelo Teste de 

Levene. Quando rejeitada a hipótese de distribuição normal, utilizou-se o teste de 

MannWhitney. 

As associações entre os escores de autocuidado e as variáveis numéricas foram 

avaliadas pela Análise de Correlação Linear de Pearson e Análise de Correlação de Spearman. 

Em todos os casos, diferenças foram consideradas estatisticamente significativas sempre que 

o -valor associado à análise fosse menor que 0,05. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_aplicativo
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

Este estudo contou com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro/UFF, com o número CEP CMM/HUAP n
o
 24.030-210, CAAE: 

07313112.5.0000.5243, relativo ao projeto “Conhecimento, autocuidado e adesão terapêutica: 

impacto de estratégias de educação presenciais e não presenciais em pacientes com 

Insuficiência Cardíaca Crônica”, que deu suporte para a realização desta pesquisa. 

Obedecendo assim, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde na Resolução n°196/96 e foi 

garantido o anonimato dos pacientes, identificados por números no banco de dados, conforme 

o Anexo 1. 
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4 RESULTADOS 

A caracterização dos sujeitos do estudo foi realizada através da descrição das seguintes 

variáveis sócio demográficas e clínicas: idade (em anos), sexo, renda, status profissional, 

status conjugal, escolaridade, etnia, classe funcional (NYHA), Comorbidades, pressão arterial 

sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC), frequência 

respiratória (FR) e os escores das subdivisões: manutenção, manejo e confiança da Escala de 

Autocuidado em IC. 

Tabela 1. Descrição das características sócio demográficas e clínicas dos pacientes com insuficiência cardíaca 

atendidos na clínica Coração Valente. Niterói/RJ, 2013(N=50). 

Variável  N=50 p-valor
1
 

Idade (anos)* 62,9 ± 12,9 0,690 

Sexo, masculino ƚ 29 (58%)   

Renda (R$)* 961,4 ± 554,8 0,003 

Status profissional, aposentado ƚ 31 (62%)  - 

Status Conjugal, Casado ƚ 31 (62%)  - 

Escolaridade, fundamental ƚ 31 (62%)  - 

Etnia/raça, negra ƚ 21 (42%)  - 

Classe funcional (NYHA), II/III ƚ 19 (38%)  - 

Comorbidades, HAS ƚ 42 (84%)  - 

Comorbidades, DM ƚ 17 (34%)  - 

PAS (mmHg)* 133,8 ± 22,1  0,213 

PAD (mmHg)* 81,5 ± 12,1  0,001 

Frequência cardíaca ƚ 67,0 ± 12,9  0,600 

Frequência respiratória ƚ 19,5 ± 2,6  0,205 

Escore Questionário Manutenção* 45,9 ± 12,3 0,805 

Escore Questionário Manejo ƚ * 29,4 ± 32,6  0,321 

Escore Questionário Confiança* 56,9 ± 25,9 0,094 
            ƚ Cálculo de frequência absoluta e percentual 

          *Cálculo de média e desvio padrão 
          1 Teste Kolmogorov- Smirnov 
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De acordo com a tabela 1 a amostra apresenta média de idade em anos 62,9, sendo a 

maioria do sexo masculino (58%) com renda financeira mensal em média de R$961,40, status 

profissional aposentado (62%), estado civil casado (62%). Destaca-se a escolaridade pelo 

Ensino Fundamental Completo (62%), etnia mais predominante com 21 pacientes (42%), 

classe funcional (NYHA) II/III com 19 (38%).      

 Dentre as Comorbidades, a mais presente é a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

em 42 pacientes. Os valores das médias de PAS 133,8 mmHg e PAD 67,0 mmHg, frequência 

cardíaca 67,0 bpm, frequência respiratória 19,5 irpm. 

Através do teste de Kolmogorov- Smirnov somente as seguintes variáveis numéricas 

não apresentaram distribuição normal: renda (p=0,003) e pressão arterial diastólica (p=0,001). 

Nos escores da Escala de Autocuidado em IC subdividido em manutenção, manejo e 

confiança, deve-se considerar escores que variem de 0 a 100 pontos, onde escores maiores 

para cada subescala são considerados melhores, sendo adequado o valor igual ou superior a 

70. 

Sendo a média para manutenção é 45,9 e desvio padrão 12,3 pode-se compreender que 

a pontuação está baixa, ou seja, inadequada. 

 O escore manejo tem a média de 29,4 e desvio padrão de 32,6, o que mantém a 

pontuação dos escores a baixo de 70 pontos, com uma variação alta de valores. 

O último escore da Escala de Autocuidado em IC é a confiança com média de 56,9 e 

desvio padrão 25,9, dentre os três o que mais se aproximou de atingir 70 pontos. 

Na tabela 2 foi utilizado o teste T-Student entre as variáveis: sexo, fonte de renda, 

escolaridade, tipo racial autodeclarado, hipertensão arterial e diabetes mellitus com objetivo 

de avaliar a relação destas com a manutenção, o manejo e a confiança no autocuidado. 

Tabela 2.  Descrição da associação entre o sexo, fonte de renda, escolaridade, tipo racial autodeclarado, 

hipertensão arterial e diabetes mellitus e os escores de manutenção, manejo e confiança no autocuidado de 

pacientes com insuficiência cardíaca atendidos na clínica Coração Valente. Niterói/RJ, 2013(N=50). 

Variáveis Média ± Desvio Padrão P-valor* 

HDA 
   

Sexo Feminino Masculino 
 

Escore manutenção 45,2 ± 15,2 46,3 ± 9,9 0,777 

Escore manejo 32,6 ± 29,8 27,1 ± 34,8 0,558 

Escore confiança 58,0 ± 20,5 56,2 ± 29,5 0,81 

Fonte de renda Aposentado Pensionista 
 

Escore manutenção 48,4 ± 12,1 41,7 ± 8,5 0,15 
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Escore manejo 22,7 ± 31,0 39,4 ± 36,3 0,199 

Escore confiança 49,5 ± 27,9 66,7 ± 14,3 0,102 

Escolaridade 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

 

Escore manutenção 44,5 ± 12,4 49,5 ± 11,1 0,219 

Escore manejo 31,3 ± 29,2 31,9 ± 38,4 0,953 

Escore confiança 54,3 ± 24,1 61,6 ± 33,5 0,423 

Tipo étnico autodeclarado Negro Pardo 
 

Escore manutenção 43,3 ± 11,7 46,7 ± 13,9 0,415 

Escore manejo 33,1 ± 32,4 27,4 ± 33,8 0,587 

Escore confiança 58,8 ± 22,1 
55,6 ± 25,9 

 
0,678 

Tabagista Sim Não 
 

Escore manutenção 47,5 ± 12,4 45,7 ± 12,5 0,709 

Escore manejo 23,8 ± 37,9 
30,0 ± 32,2 

 

0,627 

 

Escore confiança 46,6 ± 34,8 58,9 ± 24,1 0,227 

Álcool Sim Não 
 

Escore manutenção 15,7 ± 29,8 36,9 ± 31,4 0,031 

Escore manejo 15,7 ± 29,8 36,9 ± 31,4 
0,031 

 

Escore confiança 54,9 ± 20,4 57,9 ± 28,6 0,713 

Hipertensão Arterial Sim Não 
 

Escore manutenção 47,1 ± 8,4 45,6 ± 12,9 0,763 

Escore manejo 37,5 ± 27,9 27,9 ± 33,5 0,449 

Escore confiança 52,1 ± 23,8 57,9 ± 26,4 0,572 

Diabetes Mellitus 2 Sim Não 
 

Escore manutenção 45,3 ± 11,7 45,3 ± 11,7 0,685 

Escore manejo 22,4 ± 30,9 42,9 ± 32,4 0,034 

Escore confiança 53,4 ± 27,0 63,8 ± 22,8 0,182 

      *Teste T-Student. 

 

 Utilizou-se o teste T-Student para compreender a relação das variáveis em estudo com 

as subdivisões da Escala de Autocuidado em IC, se há relação normal com a média das 

variáveis. 

A média e desvio padrão da variável consumo de álcool positivo, (15,7 ± 29,8), p-

valor de 0,03, apresentou baixo escore de manutenção quando comparado aos os indivíduos 

que referiram durante a consulta de enfermagem não ingerir bebida alcoólica. 

O consumo de bebida alcoólica também está associado ao baixo escore de manejo 

(15,7 ± 29,8), p- valor igual a 0,031. 
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Dentre as Comorbidades a Hipertensão Arterial Sistêmica apresentou-se como a mais 

existente na população estudada, porém não é estatisticamente significativa, a Diabetes 

Mellitus é a segunda colocada com média e desvio padrão de 22,4 ± 30,9. 

Os indivíduos que são diabéticos (42,9 ± 32,4), p-valor 0,034, apresentaram escore de 

manejo menor quando comparados aos que não são portadores da Diabetes Mellitus tipo 2. 

Na tabela 3 foi realizado o teste de correlação de Pearson para analisar os valores das 

variáveis numéricas de forma a saber se há dados significativos que indiquem interligação 

com as três subescalas da Escala de Autocuidado em Insuficiência Cardíaca. 

Tabela 3.  Apresentação dos p-valores do teste de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas e os 

escores de manutenção, manejo e confiança dos pacientes com insuficiência cardíaca atendidos na clínica 

Coração Valente. Niterói/RJ, 2013(N=50). 

Variáveis Coeficiente de correlação de Pearson p-valor 

 
Idade 

 
Escore manutenção 0,117 0,420 

Escore manejo 0,223 0,120 

Escore confiança 0,311 0,028 

 
Frequência cardíaca (bpm) 

 
Escore manutenção 0,020 0,893 

Escore manejo 0,034 0,817 

Escore confiança 0,078 0,592 

 
Frequência respiratória (irpm) 

 
Escore manutenção 0,074 0,607 

Escore manejo 0,096 0,505 

Escore confiança 0,054 0,711 

 
Renda (R$)* 

 
Escore manutenção 0,156 0,279 

Escore manejo 0,185 0,198 

Escore confiança 0,051 0,725 

 
Pressão arterial diastólica (mmHg)* 

 
Escore manutenção 0,002 0,988 

Escore manejo 0,152 0,293 

Escore confiança 0,263 0,263 

 

 
Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

Escore manutenção 0,16 0,302 

Escore manejo 0,12 0,443 

Escore confiança 0,21 0,174 

 
Tempo de Doença 

 
Escore manutenção 0,02 0,004 

Escore manejo 0,02 0,909 

Escore confiança 0,12 0,421 
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Pressão arterial sistólica (mmHg) 

 

Escore manutenção 0,117 0,420 

Escore manejo 0,223 0,120 

Escore confiança 0,311 0,028 

                      *Teste de correlação de Spearman 

 

Nessa tabela 3 o dado que mais se destaca é o valor da variável tempo de doença que 

apresentou o coeficiente de confiança de Pearson 0,02 para a subescala manutenção e p- valor de 

0,004. 

A tabela 4 permite a análise das variáveis clínicas, por meio das perguntas no questionário 

Consulta de Enfermagem, utilizado na Clínica Coração Valente (ANEXO 3), onde o mesmo é 

organizado de acordo com a ordem dos domínios da NANDA-I e comparando-os com os escores 

de autocuidado através do teste T-Student para encontras dados significativos. 

Os diagnósticos são subdivido em 13 domínios, sendo estes: promoção da saúde, 

nutrição, eliminação e troca, atividade e repouso, percepção/cognição, auto percepção, 

relacionamento de papel, sexualidade, enfrentamento/ tolerância ao estresse, princípios de 

vida, segurança/ proteção, conforto e crescimento/ desenvolvimento (NANDA-I, 2012, 

p.379). 

Dentre todas as perguntas do questionário de Consulta de Enfermagem os valores que são 

significativos são: no domínio 1- Promoção da Saúde, assiduidade com vacina influenza; domínio 

2- Nutrição, orientação para controle de líquido; domínio 4- Atividade e Repouso, limitação em 

subir escada; domínio 5- Percepção/Cognição, procurou saber sobre IC; domínio 6- Auto 

percepção; considera-se corajoso; feio; nervoso; contribui com o tratamento; satisfeito com a 

aparência; domínio 7- Relacionamento de Papel, a IC afetou no trabalho; no lazer; finanças; 

domínio 9- Enfrentamento/Tolerância ao Estresse, momento da Vida: agitação; ansiedade; 

preocupação. 

Tabela 4. Resultados estatisticamente significativos do teste T-Student entre as variáveis: assiduidade com 

vacina influenza; orientação para controle de líquido; limitação em subir escada; procurou saber sobre IC; 

considera-se corajoso; feio; nervoso; contribui com o tratamento; satisfeito com a aparência; IC afetou no 

trabalho; no lazer; finanças; momento da Vida: agitação; ansiedade; preocupação e os escores da Escala de 

Autocuidado, (manutenção, manejo e confiança) dos pacientes com insuficiência cardíaca atendidos na clínica 

Coração Valente. Niterói/RJ, 2013(N=50). 

 

Domínios 

 
Variáveis N 

Média ± Desvio 

Padrão 
p-valor 

Domínio 1- Promoção da 

Saúde 
Vacina Influenza    

Manutenção total Não 21 41,58 ± 11,77 - 
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Sim 28 49,28 ± 11,94 0,029 

Manejo total Não 21 35,71 ± 30,79 - 

 
Sim 28 25,71 ± 33,90 - 

Confiança total Não 21 61,42 ± 19,54 - 

 
Sim 28 53,61 ± 30,08 - 

Domínio 2- Nutrição 
Orientação para 

Controle de Líquido   
 

Manutenção Total Não 25 42,40 ± 11,24 0,036 

 
Sim 18 49,81± 10,75 - 

Manejo Total Não 25 19,80 ± 29,70 0,035 

 
Sim 18 40,56 ± 34,93  - 

Confiança Total Não 25 52,04 ± 23,69 - 

 
Sim 18 60,85 ± 28,95 - 

Domínio 4-  

Atividade e Repouso 

Limitação em Subir 

Escada   
 

Manutenção Total Não 10 37,33 ± 13,03 0,017 

 
Sim 33 47,98 ± 11,45 - 

Manejo Total Não 10 25,50 ± 29,48 - 

 
Sim 33 29,70 ± 32,88 - 

Confiança Total Não 10 45,59 ± 32,40 - 

 
Sim 33 59,31 ± 24,50 - 

Domínio 5- 

Percepção/Cognição 

Procurou saber sobre 

IC    
 

Manutenção Total Não 35 45,71 ± 12,25 - 

 
Sim 10 46,00 ± 11,20 - 

Manejo Total Não 35 22,71 ± 31,61 0,033 

 
Sim 10 47,00 ± 27,71 - 

Confiança Total Não 35 49,40 ± 25,11 0,002 

 
Sim 10 77,28 ± 14,93 - 

Domínio 6- Auto 

percepção 
Considera-se corajoso 

  
 

Manutenção Total Não 22 46,36 ± 12,04 - 

 
Sim 26 45,51 ± 13,06 - 

Manejo Total Não 22 14,32 ± 29,73 0,004 

 
Sim 26 41,15 ± 30,70 - 

Confiança Total Não 22 52,82 ± 25,95 - 

 
Sim 26 60,52 ± 26,61 - 

 
Considera-se feio 

  
 

Manutenção Total Não 40 45,91 ± 12,57 - 

 
Sim  7 44,76 ± 13,45 - 

Manejo Total Não 40 26,00 ± 34,16 0,001 

 
Sim 7 50,00 ± 10,00 - 

Confiança Total Não 40 54,77 ± 27,63 - 

 
Sim 7 67,51 ± 16,19 - 

 
Considera-se nervoso 
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Manutenção Total Não 28 43,69 ± 10,86 - 

 
Sim 19 48,77 ± 14,49 - 

Manejo Total Não 28 20,89 ± 33,72 0,026 

 
Sim 19 42,37 ± 27,51 - 

Confiança Total Não 28 55,40 ± 26,01 - 

 
Sim 19 58,53 ± 27,82 - 

 
Contribui com o 

tratamento   
 

Manutenção Total Não 8 41,25 ± 12,72 - 

 
Sim 37 46,03 ± 12,54 - 

Manejo Total Não 8 6,25 ± 28,38 0,044 

 
Sim 37 32,30 ± 32,95 - 

Confiança Total Não 8 46,57 ± 36,87 - 

 
Sim 37 59,06 ± 23,93 - 

 
Sente-se satisfeito com 

a aparência   
 

Manutenção Total Não 18 46,29 ± 12,41 - 

 
Sim 25 43,33 ± 12,69 - 

Manejo Total Não 18 31,67 ± 36,50 - 

 
Sim 25 21,60 ± 29,89 - 

Confiança Total Não 18 69,81 ± 17,40 0,005 

 
Sim 25 47,82 ± 27,29  

Domínio 7- 

Relacionamento de Papel 
A IC afetou no trabalho 

  
 

Manutenção Total Não 25 43,60 ± 12,51 - 

 
Sim 19 47,36 ± 13,13 - 

Manejo Total Não 25 21,40 ± 28,67 - 

 
Sim 19 45,79 ± 30,61 0,010 

Confiança Total Não 25 53,15 ± 25,48 - 

 
Sim 19 61,16 ± 29,01 - 

 
A IC afetou no lazer 

  
 

Manutenção Total Não 24 43,47 ± 10,88 - 

 
Sim 19 47,36 ± 15,05 0,006 

Manejo Total Não 24 20,63 ± 27,64 - 

 
Sim 19 46,32 ± 30,45 - 

Confiança Total Não 24 56,30 ± 21,58 - 

 
Sim 19 56,48 ± 33,78 - 

 
A IC afetou nas 

finanças   
 

Manutenção Total Não 24 43,19 ± 10,05 - 

 
Sim 20 48,00 ± 15,31 - 

Manejo Total Não 24 21,25 ± 30,80 - 

 
Sim 20 42,25 ± 30,15 0,028 

Confiança Total Não 24 54,67 ± 27,02 - 

 
Sim 20 58,38 ± 27,45 - 
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Domínio 9- 

Enfrentamento/Tolerância 

ao Estresse 

Momento da Vida: 

agitação   
 

Manutenção Total Não 38 44,82 ± 11,74 - 

 
Sim 8 48,75 ± 16,61 - 

Manejo Total Não 38 23,55 ± 30,00 - 

 
Sim 8 56,88 ± 35,45 0,008 

Confiança Total Não 38 57,36 ± 23,52 - 

 
Sim 8 55,60 ± 40,53 - 

 
Momento da Vida: 

ansiedade   
 

Manutenção Total Não 10 49,66 ± 6,37 - 

 
Sim 38 44,73 ± 13,41 - 

Manejo Total Não 10 8,50 ± 33,09 - 

 
Sim 38 33,68 ± 33,09 0,029 

Confiança Total Não 10 62,27 ± 23,27 - 

 
Sim 38 56,33 ± 27,09 - 

 
Momento da Vida: 

preocupação   
 

Manutenção Total Não 22 44,84 ± 10,68 - 

 
Sim 25 46,40 ± 14,11 - 

Manejo Total Não 22 16,36 ± 31,70 - 

 
Sim 25 39,40 ± 31,14 0,016 

Confiança Total Não 22 53,58 ± 28,22 - 

 
Sim 25 60,72 ± 24,91 - 

 

No domínio1- Promoção da saúde, destacou-se o dado clínico de que as pessoas que 

estão imunizadas contra a Influenza representam a maioria na amostra, com média de 

49,28±11,94 (p-valor= 0,029), sendo o escore de manutenção maior quando comparado aos 

pacientes que não se imunizam regularmente. 

Em relação ao domínio 2 – Nutrição, os indivíduos que referem não ter orientação 

anterior de controle de líquido para evitar edemas, tem média 42,40±11,24, (p-valor=0,036), 

para manutenção, que está diretamente ligado ao comportamento, processo de decisão que 

contribui para a estabilidade de sinais e sintomas e manejo (19,80 ± 29,70), que faz referência 

a reconhecimento precoce de sinais e sintomas de IC, (p-valor= 0,035). 

O dado acima indica que os indivíduos que não fazem controle de líquido possuem 

menor escore de manutenção e manejo, que os que realizam controle de líquido, embora os 

escores de ambos sejam menores que os 70 pontos. 

No domínio 3, não há nenhuma relação estatisticamente significante. 
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Quanto ao Domínio 4 – Atividade Repouso, os dados mais significativos foram em 

relação aos os pacientes que têm limitações para subir escada, média 47,08 e desvio padrão 

11,45e p-valor de 0,017. 

Então, os indivíduos que tem limitação para subir escada possuem escore para 

manutenção maior em comparação aos que não tem a limitação, e este escore está diretamente 

ligado com o processo de decisão do paciente que influência na estabilidade fisiológica. 

Sobre o domínio 5 - Percepção/Cognição, a variável que mais se destacou foi sobre o 

interesse de saber sobre a IC, onde os pacientes que referiram ter procurado saber sobre a IC, 

obtiveram maiores escores de manejo e confiança, apesar de o número de pacientes nesta 

condição ter sido menor (n=10). 

O domínio 6 – Autopercepção apresentou dados relevantes a muitas variáveis: os que 

se consideram corajosos tem maior manejo (p-valor= 0,017) em relação aos pacientes que não 

se autodeclararam corajosos. Os pacientes que se consideraram feios, possuem maior escore 

de manejo (p-valor 0,001) em relação aos que não se percebem com esta característica, apesar 

do número de pacientes nesta condição ter sido menor (n=7). 

Os pacientes que se denominaram nervosos (20,89 ± 33,72) tem maior escore de 

manejo (p-valor= 0,026). Aqueles que consideraram que contribuem com o tratamento 

apresentaram também maior escore de manejo (p=0,044). Os pacientes que referem não 

estarem satisfeitos com a aparência física tiveram maior escore de confiança (p=0,005). 

Quanto ao domínio 7 – Relacionamento de Papel, as variáveis predominantes são 

sobre as questões sobre em qual setor da vida a IC afetou.  O escore de manejo foi maior em 

pacientes que consideraram que a IC afetou no trabalho e nas finanças (p=0,010 e p=0,028, 

respectivamente). O escore de manutenção foi mais elevado no grupo de pacientes que 

afirmou que a IC afetou nas atividades de lazer (p=0,006). 

No domínio 8 não houve informações estatisticamente relevantes.  

Em relação ao Domínio 9 – Enfretamento/Tolerância ao Estresse, o escore de manejo 

foi mais elevado no grupo de pacientes que se declararam agitados, ansiosos e preocupados 

(p=0,008, p=0,029e p=0,016, respectivamente). 

Os demais domínios não apresentaram dados significativos estatisticamente por isso 

não foram mencionados. 
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5 DISCUSSÃO 

O estudo avaliou pela primeira vez avaliou a manutenção (45,9 ± 12,3), manejo (29,4 

± 32,6), e a confiança (56,9 ± 25,9) e a associação das mesmas com as variáveis sócio 

demográficas e clínicas em pacientes acompanhados em uma Clínica de Insuficiência 

Cardíaca, no Município de Niterói. 

Uma variável que se destacou foi à idade (62,9 ± 12,9), de acordo com Nieminen 

(2006), os pacientes desta amostra apesar de idosos, são mais jovens do que os encontrados na 

maioria dos estudos internacionais. 

Em relação às publicações nacionais, pela baixa expectativa de vida já esperada em 

pacientes de países subdesenvolvidos, encontra-se similar, principalmente em relação à 

etiologia isquêmica associada à hipertensão arterial e diabetes melitus, predominante neste 

tipo de população (MARGOTO et al, 2009). 

Estudos nacionais e internacionais apontam que há predomínio da IC no sexo 

masculino, isto está associado ao risco para o desenvolvimento desta síndrome três vezes 

maior em homens que em mulheres (TAVARES et al, 2004). 

O baixo grau de escolaridade e a renda per capita de em média menos de dois salários 

mínimos revelam a condição socioeconômica dos pacientes. Essas variáveis podem 

influenciar em escores de autocuidado e adesão baixa, principalmente pelo alto custo de 

alguns fármacos e pouco entendimento sobre o como se dá a doença e a importância de um 

tratamento preventivo às descompensações. 

Philbin et al (2001), evidenciaram que a baixa condição socioeconômica, inclusive a 

baixa renda e escolaridade, aumentam o risco de readmissões hospitalares por IC, 

principalmente devido ao não seguimento correto do plano terapêutico. 
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Os pacientes em média moram com (2,7±1,8) pessoas, que remete a possibilidade dos 

mesmos apresentarem algum tipo de cuidador-familiar e de estarem inseridos em um 

ambiente familiar que possam auxiliá-los no seguimento do tratamento, mas esses dados 

precisam de maiores investigações. 

Neste estudo, a maioria da população está casada, o mesmo resultado foi observado 

em estudos relacionados à melhor qualidade de vida em pacientes portadores de IC 

(SOARES, 2009). 

Outra característica refere-se à etnia, na busca pelas razões ao maior número de morte 

em negros (comparado com brancos) é maior a prevalência e pior o prognóstico de doença 

cardiovascular, particularmente a hipertensão arterial e complicações relacionadas como no 

acidente vascular encefálico e na insuficiência cardíaca (GILES, 1995). 

Quanto à classe funcional da IC, espera-se encontrar, em nível ambulatorial, 

intensidades mais brandas e menos sintomáticas da doença, porém as classes funcionais mais 

apresentadas foram II e III, caracterizando estes pacientes em quadros mais graves. Verifica-

se que classes funcionais III e IV (NYHA) são preditores de reinternações (POCOCK et al, 

2006). 

Em relação à hipertensão arterial, esta parece estar controlada na maioria dos 

pacientes, já que apresentam pressão arterial sistólica de 135,9±23,4 (mmHg) e pressão 

arterial diastólica de 81,8±13,0 (mmHg), já que os valores de pressão arterial dos pacientes 

estão classificados como normal, quando às médias estão abaixo de 130 x 85 mmHg (MOTA 

et al, 2005).  

Os valores de frequência cardíaca e frequência respiratória também seguem 

parâmetros normais nestes pacientes. A redução dos níveis pressóricos e frequência cardíaca é 

entendida como melhora do quadro de descompensação da IC, visto que o objetivo do 

tratamento é reduzir a sobrecarga do coração em ejetar sangue para o corpo (BONOW et al, 

2012). 

A subescala manutenção do autocuidado que se refere à realização de atividades 

positivas à saúde, como o controle do peso, ingestão de líquidos e sal, assiduidade às 

consultas, entre outras, a média foi 45,9, portanto um escore baixo, considerando que o ideal é 

igual ou acima de 70 pontos. Mesmo em seguimento ambulatorial contínuo esse escore pode 

refletir a pouca adesão das orientações fornecidas aos pacientes e/ou desconhecimento da 

necessidade desses cuidados (LEE et al, 2009). 
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 Em relação à subescala manejo do autocuidado, que envolve as ações cognitivas de 

identificação de alterações na saúde, com avaliação da importância dos sinais e sintomas e 

tomada de decisão específica, para a melhora e controle dos mesmos, ou seja, a pró-atividade 

do paciente, manteve-se um escore abaixo do esperado, com 29,4 pontos. 

Evidenciando que ainda é falho o reconhecimento dos sinais e a tomada de decisão 

acertada para a melhora do quadro e diminuição dos casos de hospitalização. 

Quando a confiança da Escala de Autocuidado em IC, que é definida por, convicção 

de que uma pessoa foi capaz de fazer ou realizar algo corretamente, apresentou níveis 

elevados em comparação com as demais subescalas, porém ainda abaixo dos 70 pontos, com 

56,9. 

Os dados apontam que os indivíduos conseguem realizar o autocuidado, avaliando 

seus sintomas e a eficácia dos medicamentos que tomam, além de acreditarem que sabem 

como agir para aliviar seus sintomas. O que traz certa preocupação, uma vez que as demais 

escalas mostram que essa não é a verdadeira realidade. 

Em um estudo realizado no Canadá em 2011, com 94 pacientes com IC atendidos em 

uma clínica multidisciplinar, os escores foram: manutenção do autocuidado (60,8±19,3); 

manejo do autocuidado (62,0±20,7) e confiança do autocuidado com (55,9±19,7), mostrando-

se bem maiores do que os obtidos por este estudo, apesar de não serem ainda ideais 

(BARNSLEY et al, 2011). 

Um dado que se destacou foi que os indivíduos que são diabéticos (42,9 ± 32,4), p-

valor 0,034, apresentaram escore de manejo menor quando comparados aos que não são 

portadores da Diabetes Mellitus tipo 2. 

Considerando o manejo é referente ao reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, 

pode-se entender que os diabéticos estão menos atentos as mudanças do corpo que indicam 

sinais e sintomas da IC. 

Este estudo também apresentou pela primeira vez as características clínicas e sócio 

demográficas que estão associadas estatisticamente a escores maiores ou menores de 

manutenção, manejo e confiança no autocuidado, de acordo com os domínios da classificação 

de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, conforme o quadro abaixo: 
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Figura 2. Quadro Resumo 

Domínios 

 
Variáveis N 

Média ± Desvio 

Padrão 
p-valor 

Domínio 1- Promoção da 

Saúde 
Vacina Influenza 

   

Manutenção total Sim 28 49,28 ± 11,94 0,029 

Domínio 2- Nutrição 
Orientação para 

Controle de Líquido    

Manutenção Total Não 25 42,40 ± 11,24 0,036 

Manejo Total Não 25 19,80 ± 29,70 0,035 

Domínio 4-  

Atividade e Repouso 

Limitação em Subir 

Escada    

Manutenção Total Não 10 37,33 ± 13,03 0,017 

Domínio 5- 

Percepção/Cognição 

Procurou saber sobre 

IC     

Manejo Total Não 35 22,71 ± 31,61 0,033 

Confiança Total Não 35 49,40 ± 25,11 0,002 

Domínio 6- Auto 

percepção 
Considera-se corajoso                                                                                                                                               

  

Manejo Total Não 22 14,32 ± 29,73 0,004 

 
Considera-se feio 

   
Manejo Total Não 40 26,00 ± 34,16 0,001 

 
Considera-se nervoso 

   
Manejo Total Não 28 20,89 ± 33,72 0,026 

 
Sente-se satisfeito com 

a aparência    

Confiança Total Não 18 69,81 ± 17,40 0,005 

 
Contribui com o 

tratamento    

Manejo Total Não 8 6,25 ± 28,38 0,044 

Confiança Total Não 18 69,81 ± 17,40 0,005 

Domínio 7- 

Relacionamento de Papel 

 A IC afetou no 

trabalho    

Manejo Total Sim 19 45,79 ± 30,61 0,010 

 
A IC afetou no lazer 

   
Manejo Total Sim 19 47,36 ± 15,05 0,006 

 
A IC afetou nas 

finanças    

Manejo Total Sim 20 42,25 ± 30,15 0,028 

Domínio 9- 

Enfrentamento/Tolerância 

ao Estresse 

Momento da Vida: 

agitação  

 

  

Manejo Total Sim 8 56,88 ± 35,45 0,008 

 
Momento da Vida: 

ansiedade    

Manejo Total Sim 38 33,68 ± 33,09 0,029 

 
Momento da Vida: 

preocupação    

Manejo Total Sim 25 39,40 ± 31,14 0,016 
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A III Diretriz da SBC (2009) recomenda que pacientes com IC se imunizem contra a 

Influenza. A presença de IC é uma condição de alto risco para infecções do trato respiratório, 

podendo levar à descompensação clínica, tendo como consequência o aumento da 

morbimortalidade. 

Diante da necessidade preventiva, os pacientes devem receber vacina contra Influenza 

(anualmente) e Pneumococos (a cada cinco anos e a cada três anos em pacientes com IC 

avançada), sobretudo nas localidades de grandes modificações climáticas entre as estações do 

ano (DEMICHELI, 2005). 

Diante dessas recomendações é possível compreender porque o valor para o escore 

manutenção é elevado para os indivíduos que costumam se imunizar contra a influenza, pois a 

atitude de se vacinar representa uma atenção maior por parte dos mesmos para o autocuidado. 

Outra recomendação é em relação ao controle de ingesta hídrica para alguns pacientes 

com IC, dependendo da gravidade da síndrome, neste estudo a maioria refere que tiveram e 

seguem a orientação de restrição de líquido e teve relação significativa estatisticamente com 

as subescalas de autocuidado, manutenção e manejo. 

Em contra partida um estudo publicado por Rabelo et al (2006) aponta pouca adesão à 

prescrição do controle de líquidos ingeridos, que pode ser justificada pela maior interferência 

na autonomia e na qualidade de vida do paciente que tal medida representa. 

Na IC grave, em que a concentração de hormônio antidiurético circulante pode estar 

aumentada e a capacidade de eliminação de água prejudicada, a restrição hídrica é 

aconselhada para evitar que a concentração de sódio plasmático caia a níveis inferiores a 130 

mEq/l14 (SBC, 2002). 

Este estudo demonstrou dados inerentes a aspectos psicológicos, pois indivíduos que 

se consideram corajosos, nervosos, agitados, preocupados e ansiosos tiveram significância 

para manejo. 

 De acordo com a Diretriz de IC, (2012) da SBC, aponta que a ocorrência de depressão 

em pacientes com IC crônica associa-se a menor capacidade funcional e pior prognóstico. A 

ausência de interação adequada entre paciente e profissional de saúde, de educação repetitiva 

e de conteúdo podem ser empecilhos para bons resultados, especialmente quando 

Comorbidades como depressão são frequentes como na IC.  

Mudar o estilo de vida implica em uma ameaça quase sempre cercada de ansiedade, 

angústia, medos, questionamentos e dúvidas. Por outro lado, considerando que a família 
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convive com o paciente e sua doença, a mesma deve ser acompanhada e orientada, 

compartilhando perdas, limitações e cuidados.  

Outra visão apontada por Artinian (2003, p. 32) é que a limitação física ocasionada 

pela insuficiência cardíaca faz com que muitos pacientes não apresentem mais condições de 

trabalho e, portanto não mais condições de fornecer adequado sustento familiar, provocando 

um quadro de preocupação levando ao aparecimento da ansiedade, além de ocasionar em 

muitos pacientes baixa autoestima e muitas limitações sociais devido a frustrações 

relacionadas à incapacidade de realizar projetos e objetivos pessoais e profissionais.  

Por sua vez estudos contidos na III Diretriz de Insuficiência Cardíaca (2009), consta 

que o diagnóstico de uma doença grave e progressiva pode gerar frustrações e desestruturação 

psicológica para o paciente e sua família, pois é o primeiro grupo na sua relação. A adaptação 

à restrição funcional é sempre difícil; produzindo sensação de perda que reflete sua nova 

situação de vida.  

Além dos fatores fisiológicos envolvidos na diminuição da capacidade do indivíduo 

para realizar atividades físicas diárias, existem os fatores psicológicos como o medo e a 

ansiedade, relacionados ao estado de saúde alterado, que podem levar a pessoa a momentos de 

introspecção e depressão.  

Nesses momentos, o paciente tende a permanecer a maior parte do tempo deitado e a 

diminuir todas as suas atividades cotidianas (GALDEANO, 2002). 

O estudo passou por algumas limitações, como a mudança de cenário, pois as 

consultas eram realizadas no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), e passou para a 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), devido a questões administrativas.  

Outra limitação é a necessidade de um estudo de coorte para avaliar a real influência 

das variáveis encontradas sobre os escores de autocuidado ao longo do tempo já que estas 

foram verificadas apenas em um momento, por ser um estudo transversal.  
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6 CONCLUSÃO 

O estudo avaliou o autocuidado de pacientes acompanhados em uma Clínica de 

Insuficiência Cardíaca, no Município de Niterói e verificou a associação das variáveis sócia 

demográficas e clínicas: idade (em anos), sexo, renda, status profissional, status conjugal, 

escolaridade, etnia, classe funcional (NYHA), Comorbidades, pressão arterial sistólica (PAS), 

pressão arterial diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e os 

escores das subdivisões: manutenção, manejo e confiança da Escala de Autocuidado em IC, 

assiduidade com vacina influenza; orientação para controle de líquido; limitação em subir 

escada; procurou saber sobre IC; considera-se corajoso; feio; nervoso; contribui com o 

tratamento; satisfeito com a aparência; IC afetou no trabalho; no lazer; finanças; momento da 

Vida: agitação; ansiedade; preocupação. 

Em relação às variáveis sócio demográficas, o perfil da população deste estudo condiz 

com as literaturas já mencionadas, sendo a idade, apesar de idosos, são mais jovens, com 

predominância do sexo masculino, status civil casado, escolaridade de Ensino Fundamental 

completo, etnia negra, classe funcional II/III, dentro do esperado em nível ambulatorial, 

dentre as Comorbidades a Hipertensão arterial sistêmica é o mais presente logo em seguida a 

Diabetes Mellitus, sinais vitais dentro dos parâmetros de normalidade, que representa um dos 

indicadores de estabilidade do quadro clínico. 

Os escores totais ainda não são o ideal, pois quando analisados isoladamente na tabela 

1, apresentam valores abaixo dos 70 pontos. 

Os dados mais importantes são em relação à associação das variáveis organizadas em 

domínios da NANDA I comas subescalas do autocuidado. 
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A subescala que mais se destacou foi o manejo, estando relacionado com as variáveis: 

limitação para subir escada, saber sobre IC, considera-se corajoso, feio, nervoso, satisfação 

com a aparência, contribuir para o tratamento, IC afeta no trabalho, lazer, finanças, agitação, 

ansiedade, preocupação. 

 A subescala manutenção apresentou dados significativos somente três vezes, para as 

variáveis: vacina influenza, controle de líquido e limitação para subir escada. 

A confiança também apresentou dados relevantes em três momentos, para as varáveis: 

saber sobre IC, contribuir para o tratamento e satisfação com a aparência. 

Sendo assim, a subescala que tem relação com a maior parte das variáveis é o manejo, 

que significa o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, as subescalas manutenção e 

confiança, possuem associação com menos variáveis.  

Este estudo contribuiu para melhor entendimento dos fatores sociais e clínicos que 

interferem no processo de autocuidado em pacientes com IC e o impacto que gera no quadro 

clínico da IC o baixo autocuidado. 

Sugere-se novos estudos sobre estratégias de educação a partir da compreensão das 

variáveis que estão relacionadas com o autocuidado, apresentadas nesse estudo para melhor 

desenvolvimento do autocuidado pelos pacientes. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1. COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP) 
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8.2 ANEXO 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Impacto de um Programa para Pacientes com Insuficiência Cardíaca (PEPIC) 

no Conhecimento e Autocuidado e na Adesão Terapêutica. 

O (A) Sr. Está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa acima, de 

responsabilidade da enfermeira Cristina Silva Arruda com orientação da professora doutora 

Ana Carla Dantas Cavalcanti, que busca proporcionar: informações e conhecimento sobre a 

Insuficiência Cardíaca, para pessoas que possuem essa doença, e conhecer como seguem o 

tratamento recomendado pelo médico e sua equipe, os fatores que dificultam tomar os 

medicamentos prescritos recomendados, sua qualidade de vida e quantas vezes precisou de 

atendimento de emergência e internação. 

Para isso, caso o (a) Sr. Aceite participar voluntariamente, além de ser acompanhado 

na Clínica de IC, com consulta médica, fisioterápica, farmacológica e de enfermagem, 

também poderá participar de atividades em grupo com outros pacientes que possuem 

Insuficiência Cardíaca para a troca de experiências e receber ligações telefônicas semanais 

para que você possa retirar suas dúvidas, dizer como está se sentindo nos últimos dias e 

receber orientações de como deve agir para se cuidar melhor. Ou apenas continuar seguindo o 

seu tratamento no ambulatório da clínica conforme já vem realizando. 

Em todas essas atividade o (a) Sr. (
a
) deverá responder a algumas perguntas, mas só 

deverá responder caso se sinta a vontade. 

Todas essa atividades serão disponibilizadas por aproximadamente 4 meses, mas o (a) 

Sr.(
a
) poderá deixar de participar deste estudo a qualquer momento sem que isso cause 

nenhum comprometimento no seu atendimento habitual para o tratamento da Insuficiência 

Cardíaca. 

O desenvolvimento desta pesquisa é importante para que possamos conhecer os 

fatores que dificultam, ou facilitam o seguimento do tratamento para a Insuficiência Cardíaca 

indicado e assim possamos melhorá-lo, fazendo com que as complicações e os desconfortos 

causados por esta doença sejam menores. Desta forma, as informações dadas pelo (a) Sr.(
a
) 
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serão confidenciais, para isto elas serão codificadas e apenas os pesquisadores terão acesso a 

elas na íntegra. 

Entretanto, para que essa pesquisa seja possível o (a) Sr.(
a
) deverá dispor de alguns 

dias para que possa comparecer nas visitas ambulatoriais agendadas e nas reuniões de grupo e 

dispor de contato telefônico fixo. Além disso, não podemos ressarci-lo com as despesas de 

sua locomoção. Mas, estaremos dispostos a retirar qualquer dúvida que surja e propor o 

melhor tratamento possível para acompanhá-lo (a). 

Assim, conforme as informações dadas acima, de forma clara e detalhada, livre de 

qualquer forma de constrangimento e coerção: 

Eu,_____________________________, RG n
0 

_________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito, 

sendo orientado por __________________, RG n
0
 _________________ do propósito, 

natureza e duração desta pesquisa, que estará realizando o estudo sob coordenação da Prof. 

Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti, respondendo todas as dúvidas e questionamentos que me 

surgiram, sendo-me entregue uma cópia deste termo. 

 

                                                                        Niterói, ___ de _______ de ____. 

 

 

 

_____________________________                         _________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou responsável legal                                        Nome e assinatura do responsável por obter consentimento  
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8.3 ANEXO 3.  QUESTIONÁRIO - CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 

  

                                            CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente 

        

DATA:  

 

HORA: 

 

REGISTRO NO HUAP: 

 
    Código: 

  
 

       1.1– Dados de identificação 
      

Nome: _______________________________________________________       

DN: _____/______/_____    Idade:_________          Sexo:1. (      ) masculino  2. (      ) feminino  

  Cor auto-referida: 1.(      ) branca  2.(        ) negra 3.(      ) parda 4.(     ) amarela      Naturalidade:_________ 

Endereço:__________________________  

Bairro:______________ Ponto de referência:_________ 

 Cidade:_______ Estado:___________ Mora c/ qts pessoas?_____________ 
 Telefone/celular:____________________ Pessoa p/ contato:___________ 

Fonte de renda:  1.(      ) aposentado      2.(      ) pensionista     3.(       ) empregado        4. (      ) sem renda     

 Renda mensal: R$_______________ 

     Escolaridade:    1.(      ) analfabeto   2.(      ) fundamental    3.(      )médio   4.(     ) superior    5.(      )pós-graduação 

 

1.(     ) completo     2.(      ) incompleto 

    
Estado Civil:    1.(     ) solteiro    2.(      ) casado   3.(     )viúvo Têm filhos?1.(    )Não  2.(    )Sim, qts?_______ 

Possui acesso: 1.(    ) computador  2.(    ) DVD   

     1.2- Sinais Vitais e dados antropométricos 

     
Peso: ________Kg      Altura: _____m     IMC: ____Kg/m2      Circ. Abdominal:____cm 

PA: ________mm/Hg FC:_____bpm FR: _______irpm 

  1.3 - História pregressa 
      

 (     ) HAS       (       ) IAM           (      ) Dislipidemia                 (      )DPOC                           (     ) Endocardite       

 (     ) DM        (       ) IRA            (      ) Doença psiquiátrica      (     )Tuberculose                   (     ) Hepatite 

  (     ) AVE       (       ) IRC            (      ) AIDS                             (     )Febre reumática             (     ) Drogas ilícitas 

 (     ) Outras: _____________________________________ 

 (     ) Cirurgias. Qual?  (     ) cabeça e pescoço     (     ) abdominal       (     ) torácica            (     ) ginecológica 

                                      (     ) ortopédica               (     ) cesarianas        (     ) plástica            (     ) angioplastia 

                                      (     ) vascular                   (     ) marcapasso     (      ) oftálmica         (     ) amputação  

 Alergia? 1.(    )Não 2.(    )Sim  Qual? 1.(    ) Respiratória 2.(    ) Alimentar 3.(    ) Medicamentosa 4.(    ) Cutânea 

Especifique: _____________________________ 

  1.4- História da doença atual (IC) 
      Início: ___/___ (m/a)  Última internação:____/____/____  Motivo:________ 

Início do tratamento no ambulatório do HUAP: ___/____/_____ 

    
CF NYHA Atual:   (   ) I - assintomático  (   )II- grandes esforços   (   )III- pequenos esforços   (   )IV- repouso 

Sinais e sintomas: 1.(   ) ortopnéia   2.(   ) tosse noturna  3.(   ) nictúria     4.(   ) cansaço   5.(   ) fadiga   6.(   ) hipotensão 

 

7.(   ) EAP           8.(   ) edema MMII  9.(   ) palpitações  10.(   ) síncope  11.(   ) angina pectoris    

12.(   ) perda de peso > 4,5kg em 5 dias   13.(   ) outros_______________ 

 Provável etiologia: 1.(    ) isquêmica  2.(   ) hipertensiva   3.(   ) idiopática  4.(    ) alcoólica  5.(    ) metabólica (DM) 
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 6.(   ) chagásica    7. (   ) miocardite     8.(   ) congênita   9.(   ) valvar    10. (    ) quimio/radiotareapia   

 11.(   ) tóxica        12.(   )outras______________ 
   

1.5- História familiar 

1.(    ) Cardiopatias, especifique:______________________________________________________________________ 

2.(    ) AVE, quem:_____           3.(    ) IAM, quem:_________ 4.(    ) HAS, quem:____ 

5.( ) DM, quem:_______           6.(    ) CA, quem:__________  
  1.6 - Está sentindo alguma coisa ou tem alguma quaixa no momento? Qual?______________ 

 1.7-Medicamentos utilizados 
 

      MEDICAMENTO DOSE VEZES/DIA MEDICAMENTO DOSE VEZES/DIA 

      

       

O uso dessas medicações tem ocasionado alguma reação? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Qual?_______________________________ 

Como vc adquire suas medicações?1.(    )Compra na farmácia   2.(   )Pega na unidade de saúde   3.(    )Outro:________ 

DOMÍNIO 1- PROMOÇÃO DA SAÚDE 

     Você fuma?1.(     )Não 2.(     )Sim  Quantos maços por dia? _______________    
  

Já fumou? 1.(     )Não  2.(     )Sim   A quanto tempo parou?  (     )dias (      )meses (      )anos  
  

Faz uso de bebida alcoólica?1.(     )Não 2.(      )Sim  2.1(    ) regular    2.2(    )socialmente   _______ quantidade/dia   

Já fez uso regular de bebida alcoólica e parou? 1.(     )Não  2.(      )Sim   A quanto tempo? (     ) dias       (     ) meses   (     ) anos 

Quais vacinas você possuí em dia? 1.(     ) Influenza   2.(     )Pnemococo   3.(    )Tétano   4.(    )Outras___________________ 

Quando foi sua última consulta odontológica? __________ (meses) 

   Quando foi seu último check-up? (    ) até 6 meses  (      ) até 1 ano  (     ) entre 1 e 2 anos   (     ) mais de 2 anos 

Qual foi a data do último preventivo ou visita ao urologista? _____________(meses) 

  DOMÍNIO 2 – NUTRIÇÃO 
      

Você recebeu orientação nutricional de algum profissional de saúde? 1.(    )Sim   2.(    )Não  

  Você segue alguma dieta específica?1.(    )Não 2.(    )Sim   

    Qual? 1.(    )Hipossódica  2.(    )Hipocalórica   3.(    )Hipolipídica  4. (    )Hipoglicêmica          

  Quantas refeições você faz por dia? _________ Você costuma sentir nâuseas? 1.(    )Não  2.(    )Sim     Freq:__________ 

Você costuma ter êmese? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Freq:__________  

   Você têm:  1.(    ) dificuldade de mastigar  2.(    ) dificuldade de deglutição  3.(    ) paladar diminuído 4.(    )Nenhum desses 

Você usa prótese dentária? 1.(   )Não  2.(   )Sim   (    )superior   (    )inferior 

   Quanto você costuma ingerir de líquido por dia? _______________ Você costuma sentir sede? 1.(    )Não   2.(    )Sim 

Você recebeu alguma orientação para controlar sua ingesta de líquidos? 1.(    )Sim   2.(    )Não  

  DOMÍNIO 3 – ELIMINAÇÃO E TROCA 
     

3.1-Hábitos intestinais 

      Quantas vezes por semana você evacua?1.(    )Todos os dias  2.(    )1-3 vezes   3.(    )mais de 3 vezes 

 Quantas vezes por dia? 1.(    )uma    2.(    )duas    3.(    )várias vezes 

   Característica:1.(    )normal   2.(    )pastosa   3.(    )diarréica   4.(    )endurecida  

   Você sentiu algum desconforto ou observou alguma alteração? 1.(    )nenhum  2.(    )tenesmo 3.(    )hematoquezia 

 4.(    )melena  5.(    )esteatorréica 6.(    )hemorróida   7.(    )cólica  8.(    )flatulência   9.(    )dor  10.(    ) Outros________ 

3.3-Hábitos urinários 

      1.(    )Espontânea  2.(    )CVD, motivo:_________ 3.(    )Cistostomia, motivo:_________________  

Quantas vezes você urina por dia?____________ 

     Qual o período mais frequente das micções? 1.(    )Dia 2.(    )Tarde 3.(    )Noite 

   Você acorda pra urinar?1.(    )Não 2.(    )Sim  Quantas vzs a noite?______  Isso te atrapalha?1.(    )Não 2.(    )Sim   
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Aspecto da urina: 1.(     )  hematúria 2. (    ) urina turva  3.(    ) urina límpida   4.(     ) presença de grumos  

 DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E REPOUSO 
     

4.1-Sono e repouso 
      

Quantas horas você dorme por noite? _________horas/noite   

    Qual é o seu tipo de sono? 1.(     )Ininterrupto  2. (    )Acorda durante a noite  3.(    )Agitado   4.(     )Acorda descansado 

Você demora pra dormir? 1.(    )Não  2.(    )Sim  Você têm insônia? 1.(    )Sim  2.(    )Não 

  Usa medicação pra dormir? 1.(    )Não   2.(    )Sim  Qual/dose?___________________________________ 

 Você costuma dormir no período do dia? 1.(    )Não  2.(    )Sim 

    
 

       4.2-Atividade/Exercício 

      
Como você consegue realizar as seguintes atividades? 

    0-completamente dependente/ 1-Requer ajuda de outra pessoa e aparelho ou artefato/ 2-Requer ajuda de outra pessoa para  

auxílio, supervisão ou ensino/ 3-Requer uso de aparelho / 4-Independente 

   (    )Alimentar-se 

 
(    )Vestir-se 

 
(    )Higiene corporal 

  
(    )Mobilidade no leito (    )Deambular 

 

(    )Higiene íntima 

  Você têm alguma limitação para: 1.(    )subir escada  2.(    )cuidar da casa/trabalhar  3.(    )outra________ 

Quais são as limitações físicas durante atividade? 1.(   )nenhuma  2.(   )cansaço   3.(    )tontura  4.(    )dispnéia  5.(   )outra 

Você pratica atividade física? 1.(    )Não  2.(    )Sim  (    ) vezes por semama. Qual?__________________________________ 

O que você costuma fazer como atividade de lazer?___________________________________________________________ 

Existe alguma atividade que gostaria de fzr e não pode? 1.(   )Não  2.(   )Sim Causa:__________________________________ 

DOMÍNIO 5- PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO 
     

Você é ansioso(a)? 1.(   )Não  2.(   ) Levemente  3.(   ) Moderadamente 4.(   )Muito, pq? _____________________________ 

Você possuí a visão: 1.(    )preservada   2.(    )prejudicada   2.1.(    )usa lente ou óculos 

  Você possuí a audição: 1.(    )preservada   2.(    )prejudicada   2.1.(    )usa prótese auditiva 

  A fala demonstra ser: 1.(   ) normal         2.(   ) murmurada    3.(    )arrastada    4.(    )afasia expressiva 

 Você possuí alterações no tato? 1.(    )Não  2.(    )diminuído    3.(    )ausente  Local:_______________________________ 

Você apresenta algum problema de memória? 1.(   )Não   2.(   )Sim, qual? 

   1.(   )dificuldade de tomar decisões 

 

5.(    )síncope 

  2.(    )dificuldade de lembrar coisas recentes 

 
6.(    )vertigem 

  3.(    )dificuldade de lembrar coisas passadas 

 

7.(    )incapacidade de raciocínio lógico 

 4.(    )dificuldade de aprender coisas novas 

     Alguém te explicou o que é IC? 

 
1.(    )Não 2.(    )Sim 

   Você procurou saber de alguma maneira? 1.(   )Não  2.(    )Sim, qual?________________________________ 

O que considera importante aprender sobre sua doença? 1.(    )nada  2.(    )como e porque ela ocorre   3.(    )tratamento 

 
  

4.(    )como me cuidar melhor    5.(    )outro___________________ 

Você sabe quais medicamentos toma? 1.(    )Não 2.(    )Sim 

   Você sabe pra que serve cada medicamento? 1.(    )Não 2.(    )Sim 

   DOMÍNIO 6- AUTOPERCEPÇÃO 
     

Como você se considera? 1.(   )feliz  2.(    )triste 3.(    )inseguro  4.(    )depressivo  5.(    )ansioso   7.(    )corajoso 

  8.(    )bonito  9.(    )feio 10.(    )nervoso 11.(    )agressivo 12.(   )outro______________ 

Gostaria de ser diferente? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Por quê?_____________________________________________ 

Você acha que contribui de alguma forma para o seu tratamento?1.(    )Não  2.(    )Sim, como?_________________ 

 

Você está satisfeito com sua aparência, estilo de vida e realizações?1.(    )Não   2.(    )Sim Por quê?___________ 
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DOMÍNIO 7- RELACIONAMENTO DE PAPEL 
     

Como você acha que é a sua relação com: 
 

    1.Afetivo    2.Conflituoso    3.Indiferente     4.Não se aplica 

    (    )sua família (    )marido/esposa  (    )filhos (    )amigos (    )vizinhos (    )trabalho 

 
 

A doença afetou de alguma maneira: 1.(    )sua família   2.(    )seu trabalho   3.(    )seu lazer   4.(    )suas finanças 

 
 

5.(    )Outro____________ 

    DOMÍNIO 8- SEXUALIDADE 
      

Como é sua função sexual? 1.(    )não tenho mais      2.(    )satifatória       3.(    )insatisfatória 

 
 

 

Por quê?_______________ 

Utiliza algum método anticonceptivo? 1.(    )Não 2.(    )Sim Qual?___________ 

Apresenta alguma lesão ou alteração nos órgãos sexuais? 1.(    )Não 2.(    )Sim 

  DOMÍNIO 9- ENFRENTAMENTO/TOLERÂNCIA AO ESTRESSE 
   

Em geral, como você acha que está enfrentado esse momento na sua vida? 

   (    ) medo 

 

(    )alegria   (   ) agitação (    )desesperança   (    )pessimismo 

(    ) ansiedade 

 

(    )preocupação   (   )agressividade (  )frustração           (   )insatisfação 

(    ) tristeza 

 
(    )nervosismo                     (   ) negação (    )raiva                 (    )desejo de morrer 

(    ) dificuldade de adaptação (   ) apatia    (   )solidão (    )culpa 

  DOMÍNIO 10- PRINCÍPIOS DE VIDA 
     

Você possuí alguma crença religiosa? 1.(    )Não 2.(    )Sim Qual?_______ 

Você acha que a sua fé ajuda no enfrentamento dos problemas contidianos? 1.(    )Não  2.(    )Sim 

 
 

Por quê?____________________ 

DOMÍNIO 11- SEGURANÇA/PROTEÇÃO 
     

Você sente tontura/vertigem ao mudar de posição? 1.(    )Não 2.(    )Sim 
 

  Já teve alguma quedas? 1.(    )Não 2.(    )Sim, como?______________ 

DOMÍNIO 12- CONFORTO 
      

Você sente alguma dor? 1.(    )Não 2.(    )Sim Onde?______________ 

Quanto tempo ela costuma durar? 1.(    )segundos  2.(    )minutos  3.(    )horas 

   Você a sente a muito tempo? 1.(    )Não      2.(    )Sim 

    Qual é a sua frequência? 1.(    )todos os dias 2.(    )1-2 vzs semanais  3.(    )3-5 vzs semanais 

 
  

1.(    )constante   2.(    )alternate   

   Quais são os fatores desencadeantes? 1.(    )estresse 2.(    )atividade física   3.(    )cansaço  4.(    )out___________ 

O que você costuma fazer para aliviá-la? 1.(   )repouso       2.(    )mudança de posição   3.(    )massagem 4.(   )medicação     

EXAME FÍSICO 

      Estado mental:     1.(   )consciente  2.(    )inconsciente 3.(   ) orientado 1.(    )auto 2.(    )crono 3.(    )espaço 

 
 3.(   )sonolento   4.(    )inquieto    5.(    )desatento 

   Cavidade oral: 1.(    ) íntegra 2.(     ) com lesões. Especifique: ______3.(    )Prótese: superior / inferior 

Crânio: 1.(   )normal 2.(    )lesões no couro cabeludo    3.(    )cefaléia 

  Pescoço: 1.(    )sem alterações 2.(    )com alterações, quais?__________________________________ 

Pele/tecido: 1.(    )sem alterações  2.(    )palidez 3.(    )cianose 4.(    )ictérica 5.(    ) anasarca 

 
6.(    )lesões, locais:________ 

 
  

 
7.(    )úlceras, local, tipo e classif.:__________________________ 

 Turgor da pele: 1.(   )Hidratada 2.(    )Desidratada  3.(    )Fria 4.(   )Pegajosa 5.(    )Sudoréica  

 Turgor das mucosas: 1.(    )Hidratada        2.(   )Desidratada 

  Membros superiores 

      1.(    )Sensibilidade de força motora preservada 

 

2.(    )Paresia 3.(    )Plegia 4.(    )Cianose 
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5.(    )Edema, local:______, cacifo:___/+4 6.(    )Hematoma, local:________________ 

7.(    )Outro____ 

    Membros inferiores 

      1.(    )Sensibilidade de força motora preservada 

 

2.(    )Paresia 3.(    )Plegia 4.(    )Cianose 

5.(    )Edema, local:____, cacifo:_____/+4 6.(    )Hematoma, local:____ 

 
    Respostas Cardiovasculares/ Pulmonares 

     Pulso:  Ritmo: 1.(    )regular 2.(    )irregular           Intensidade:1.(    ) forte   2.(    )filiforme    

 Perfusão periférica: 1.(    )normal   2. (    ) diminuída                 Turgência de jugular:   1.(    )Não     2.(    )Sim 

 Tórax: 1.(    ) sem alterações anatômicas                        2.(    )com alterações anatômicas, qual?__________ 

 
3.(    ) expansão torácica normal                         4.(    )expansão torácica diminuída 

 Respiração: Amplitude: 1.(    )superficial   2.(    )profunda 

    
 

Ritmo: 1.(    )normal  2.(    )dispnéico 3.(    )Cheyne-stokes   4.(    )Biot   5.(    )Kussmaul   

 
 

6.(    )suspirosa  7.(    )tiragem 

    Tosse: 1.(    )Não 2.(    )Sim 1.(    )produtiva   2.(    )seca   3.(    )ineficaz 

  Ruídos pulmonares: 1.(    )vesicular  2.(    )sibilos 3.(    )estritor 4.(    )crepitações 5.(    )atrito pleural  6.(    )roncos 

Ictus cordis: 1.Localização:____________________ 2.Extensão:______cm   3.Mobilidade preservada:1.(    )Não 2.(    )Sim 

Ausculta cardíaca: 1.(   )B3   2.(   )B4   3.(   )sopro   4.(    )atrito peric. 5.(   )click, estalido  

  
  1.(   )normofonético    2..(   )hipofonético 

    3.2-Abdome: 1.(    )plano   2.(    )globoso 3.(    )escavado  4.(    )flácido 5.(    )distendido  6.(    )peristalse presente 

                   7.(    )peristalse ausente       8.(    )resistente a palpação     9.(    )indolor  10.(    )hepatomegalia 

                     11.(    )Doloroso, região:____________________________________ 

                   12.(    )Massa palpável, região:_______________________________ 

 
        
1.6- Exames laboratoriais  

      

 Valores encontrados Valores de referência Data:______/_____/______ 

1.Uréia 
 

10-50mg/dl 
   2.Creatinina 

 
0,4-1,3mg/d 

   3.Sódio 

 

135-147mg/d 

   4.Cálcio 

 

1,0-1,3mEq/dl 

   5.Potássio 

 

3,5-5,5mEq/dl 

   
6.Hemoglobina 

 

H: 13,5 a 18,0g/dl        

M:11,5 a 16,4g/dl 
   

7.Hematócrito 

 

H: 40 a 54%                      

M:36 a 47% 

   
8.Leucócitos 

 
4000 a 10000/ul 

   9.Plaquetas 
 

130.000 a 400.000ul 
   

10.Glicose 

 

70-110mg/dl 

   11.CPK 

     
12.CK-mb 

     13.Troponina 

      

 
       

Eletrocardiograma de ____/____/______ 

     
Ritmo: (  ) Sinusal (   ) Fib Atrial FC: ...... spm P: ........ s PR: ........ s QRS: ........ s AQRS: .......0 QT: ........ s 

(   ) ADIRV (   ) BAV 10 (   ) BAV 20 (   ) BAV 30 (   ) SAE (   ) SAD (   ) SVD (   ) SVE (   ) BRD incomplete 

(   ) BRD completo (   ) HBAE/BDAS (   ) BRE incompleto (   ) BRE completo (   ) ESSV (   ) ESV 

 
(   ) Inatividade elétrica em parede:............. (   ) AIRV em parede ............ 
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Ecocardiograma ___/___/____ AE: .......... VolAE: .......... Ao: .......... VEd: ...........  VEs: .......... SIVd: .......... PPVEd: ........ 

VD: .......... Função sistólica: (   ) VE normal (   ) Disf. leve VE (   ) Disf. mod. VE (   ) Disf. grave VE 
 

FE Teicholz: ........... % FE Simpson: .......... % (   ) VD normal (  ) Disf. leve VD (   ) Disf. mod. VD (   ) Disf. grave VD 

Função diastólica  (   ) Normal  isfunção  (   )  rau I (   ) II (   ) III (   ) IV E A  ......... E’  .......... E E’  ...........  

 
Pressão sistólica da artéria pulmonar:.......... mmHg. 

    
Outros: ____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

        
1.7- Anotações 

       
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.8- Diagnósticos da NANDA 

      
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  
Assinatura e Carimbo do profissional responsável 
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8.4 ANEXO 4.  ESCALA DE AUTOCUIDADO EM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

(EAC-IC) 

 

ESCALA DE AUTOCUIDADO EM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (EAC-IC) 

 

 

Pense em como você tem se sentido no último mês ou desde em que conversamos ao completar esses itens. 

 

 

SEÇÃO A: Seguem abaixo uma lista de orientações normalmente dadas às pessoas com Insuficiência Cardíaca. Com que 

frequência você realiza as seguintes atividades? 

 

 

 Nunca ou 

raramente 

Às vezes Frequentemente Sempre ou 

diariamente 

1.Você se pesa?  (  ) 1 

 

(  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

2.Verifica se os seus tornozelos estão 

inchados?  

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

3.Tenta evitar ficar doente (por 

exemplo: vacinar-se contra a gripe, 

evitar contato com pessoas doentes)? 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

4.Realiza alguma atividade física? (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

5.É assíduo nas consultas com 

médico e enfermeiro? 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

6.Ingere um dieta com pouco sal? (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

7.Exercita-se por 30 minutos? (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

8.Esquece-se ou deixa de tomar 

algum de seus medicamentos? 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

9.Solicita alimentos com pouco sal 

quando come fora ou visita alguém? 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 

10.Usa um sistema (caixa de 

comprimido, lembretes) para ajudá-

lo a lembrar de seus medicamentos? 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 
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SEÇÃO B: Muitos pacientes têm sintomas devido à sua Insuficiência Cardíaca. Dificuldade em respirar e tornozelos 

inchados são sintomas comuns de Insuficiência Cardíaca. 

 

No mês passado, você teve problemas para respirar ou tornozelos inchados? Circule uma das opções. 

 

0.(  ) Não            1.(  ) Sim 

 

11. Se teve problemas para respirar ou tornozelos inchados no último mês... 

 

(Marque um número) 

 

 Não tive 

tais 

sintomas 

Não 

reconheci 

Demorei muito 

para 

reconhecer 

Demorei pouco 

para 

reconhecer 

Reconheci 

rapidame

nte 

Reconheci 

imediatamen

te 

Com que 

rapidez você os 

reconheceu 

como um 

sintoma de 

insuficiência 

cardíaca? 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

(  ) 0 

 

 

 

(  ) 1 

 

 

 

(  ) 2 

 

 

 

(  ) 3 

 

 

 

(  ) 4 

 

 

 

 

Abaixo estão os recursos que são utilizados por pessoas com Insuficiência Cardíaca. Se você tem dificuldade para respirar ou 

inchaço nos tornozelos, qual probabilidade de você tentar um destes recursos? 

 

(Marque UM número para cada um dos recursos) 

 

 

 Improvável Pouco provável Provável Muito provável 

12.Reduzir o sal na sua dieta    (  ) 1      (  ) 2      (  ) 3         (  ) 4 

13.Reduzir a ingestão de 

líquidos 

   (  ) 1      (  ) 2      (  ) 3         (  ) 4 

14.Ingerir um diurético a mais    (  ) 1      (  ) 2      (  ) 3         (  ) 4 

15.Contatar seu médico ou 

enfermeiro para orientação 

   (  ) 1      (  ) 2      (  ) 3         (  ) 4 

 

 

 

16. Pense em um dos recursos acima que você tentou na última vez em que teve dificuldade para respirar ou tornozelos 

inchados... 

 

(Marque UM número para cada um dos recursos) 

 

 Eu não 

tentei nada 

Não tenho 

certeza 

Tenho 

pouca 

certeza 

Tenho 

certeza 

Tenho 

absoluta 

certeza 

Você tem certeza de que este 

recurso o ajudou? 

 

 0 (  )  

 

  1 (  )  

 

  2 (  ) 

 

  3 (  ) 

 

   4 (  ) 
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SEÇÃO C 

 

De maneira geral, você está confiante sobre: 

 

  

 Não 

confiante 

Um pouco 

confiante 

 Muito 

confiante 

Extremamente 

confiante 

1.Estar livre dos sintomas de 

Insuficiência cardíaca? 

 

   (  ) 1 

 

 

    (  ) 2 

 

    (  ) 3 

 

        (  ) 4 

2.Seguir o tratamento recomendado?  

   (  ) 1 

 

 

    (  ) 2 

 

    (  ) 3 

 

        (  ) 4 

3.Avaliar a importância de seus 

sintomas? 

 

   (  ) 1 

 

 

    (  ) 2 

 

    (  ) 3 

 

        (  ) 4 

4.reconhecer alterações na saúde, caso 

elas ocorram? 

 

   (  ) 1 

 

 

    (  ) 2 

 

    (  ) 3 

 

        (  ) 4 

5.Fazer algo que possa aliviar seus 

sintomas? 

 

   (  ) 1 

 

 

    (  ) 2 

 

    (  ) 3 

 

        (  ) 4 

6.Avaliar se um medicamento funciona?  

   (  ) 1 

 

 

    (  ) 2 

 

    (  ) 3 

 

        (  ) 4 
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