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RESUMO
Nos últimos anos, as evidências têm demonstrado que as causas de internação dos
clientes com insuficiência cardíaca normalmente estão associadas às práticas
insuficientes de autocuidado. Logo, o objetivo principal deste estudo foi analisar o
perfil do autocuidado de indivíduos saudáveis, assintomáticos e sintomáticos para a
insuficiência cardíaca na atenção primária visando intervenções não farmacológicas.
Pacientes: amostra aleatória de 84 participantes da segunda fase (2015-2020) do
Estudo Digitalis, o qual envolveu 633 indivíduos do Programa Médico de Família do
município de Niterói/RJ, em sua primeira fase (2009-2012). Métodos: Trata-se de um
subprojeto da pesquisa “Segunda Fase do Estudo DIGITALIS no Programa Médico
de Família do município de Niterói/RJ, constituindo-se em um estudo transversal,
descritivo e de abordagem quantitativa. A coleta de dados deu-se de 28 de outubro
de 2017 a 01 de setembro de 2018, para a qual foi utilizado parte do questionário
único, contendo dados sociodemográficos, e duas escalas para identificação da
prática do autocuidado. Ou seja, a Escala Katz para indivíduos saudáveis (estágio 0)
e assintomáticos (estágios A e B); e a versão adaptada da Escala de Autocuidado
para Pacientes com Insuficiência Cardíaca – EAC-IC- para os indivíduos
sintomáticos (estágio C). Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos,
utilizando a estatística descritiva. Resultados: a prevalência em diferentes estágios
da doença foi de 15,6% (13) para saudáveis; na forma assintomática de IC, 33,4%
(28) em estágio A e 46,2% (39) em estágio B; e dentre os indivíduos sintomáticos
4,8% (4). A predominância foi do sexo feminino (63,1%), com idade entre 45 e 64
anos, de cor branca (48,8%), renda superior a 800 reais (70,2%) e maioria casada
(48%). Na avaliação da prática do autocuidado dos estágios 0, A e B, observou-se,
que 65 indivíduos (84,4%) foram identificados como independentes, uma vez que
conseguem realizar suas atividades básicas diárias sem auxílio, pressupondo-se
atividades de autocuidado. E dos 04 indivíduos com insuficiência cardíaca (estágio
C), o resultado foi de um score <28 para o autocuidado, portanto sendo classificado
como inadequado. Conclusão: observa-se a necessidade de apoio multidisciplinar
tanto para os pacientes saudáveis e assintomáticos na busca e manutenção do
autocuidado, quanto aos sintomáticos, no reforço de atividades e benefícios do
autocuidado de uma doença crônica.
Palavras-chave: insuficiência cardíaca; autocuidado; atenção primária à saúde.

ABSTRACT
In recent years, evidence has shown that the causes of hospitalization of clients with
heart failure are usually associated with insufficient self-care practices. Therefore, the
main objective of this study was to analyze the self-care profile of healthy,
asymptomatic and symptomatic individuals for heart failure in primary care for nonpharmacological interventions. Patients: random sample of 84 participants from the
second phase (2015-2020) of the Digitalis Study, which involved 633 individuals from
the Family Medical Program of the city of Niterói / RJ, in its first phase (2009-2012).
Methods: This is a subproject of the research "Second Phase of the DIGITALIS Study
in the Family Medical Program of the city of Niterói, RJ, constituting a cross-sectional,
descriptive and quantitative study. The data collection took place from October 28,
2017 to September 1, 2018, for which part of the single questionnaire was used,
containing sociodemographic data, and two scales to identify the practice of selfcare. That is, the Katz Scale for healthy individuals (stage 0) and asymptomatic
(stages A and B); and the adapted version of the Self-Care Scale for Patients with
Heart Failure (EAC-IC) for symptomatic individuals (stage C). Data were presented in
tables and graphs, using descriptive statistics. Results: the prevalence in different
stages of the disease was 15.6% (13) for healthy; in the asymptomatic form of HF,
33.4% (28) in stage A and 46.2% (39) in stage B; and among the symptomatic
individuals 4.8% (4). The predominance was female (63.1%), aged 45-64 years,
white (48.8%), income greater than 800 reais (70.2%) and married majority (48%). In
the evaluation of the self-care practice of stages 0, A and B, it was observed that 65
individuals (84.4%) were identified as independent, once they were able to perform
their basic daily activities without assistance, assuming self-care activities. And of the
04 individuals with heart failure (stage C), the result was a score <28 for self-care,
therefore being classified as inadequate. Conclusion: there is a need for
multidisciplinary support for both healthy and asymptomatic patients in the search for
and maintenance of self-care, as well as symptomatic patients, in reinforcing
activities and benefits of self-care of a chronic disease.
Keywords: heart failure; self-care; primary health care.
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1 INTRODUÇÃO
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um grave
problema de saúde pública tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em
desenvolvimento. E na Organização Mundial da Saúde (OMS), são definidas como
doenças, as quais caracterizam-se por múltipla etiologia, curso prolongado, origem
não infecciosa e associação com deficiências e incapacidades funcionais. Neste
grupo, estão classificadas as doenças respiratórias crônicas, câncer, diabetes
mellitus e as doenças cardiovasculares (MALTA et al., 2015).
Neste contexto, as doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal
causa de morte no mundo, e no Brasil representam cerca de 30% dos óbitos por
ano. Além disso, são responsáveis 2,0 vezes mais que todos os tipos de câncer, 2,5
vezes mais que todos os acidentes e mortes por violência, e 6,0 vezes mais que,
incluídas as mortes por Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e doenças
infecciosas (ROCHA; MARTINS, 2018).
Dentre as DCV, a insuficiência cardíaca (IC) se destaca por sua elevada
morbimortalidade e importantes limitações físicas à realização das atividades
cotidianas. E apesar dos avanços na prevenção de doenças cardíacas nas últimas
décadas, ainda há uma alta incidência de indivíduos com o diagnóstico de IC
convivendo com as implicações e repercussões de sua sintomatologia (BARBOSA et
al., 2014).
A IC é caracterizada como uma síndrome clínica complexa, na qual o coração
é incapaz de bombear sangue de forma satisfatória para atender as necessidades
metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de
enchimento. É uma síndrome, a qual pode ser causada por alterações estruturais ou
funcionais cardíacas e caracteriza-se por sinais e sintomas típicos, que resultam da
redução no débito cardíaco e/ou das elevadas pressões de enchimento no repouso
ou no esforço (MANN; ZIPES; LIBBY; BONOW, 2015).
Como tal, possui fatores de risco associados ao seu desenvolvimento como a
hipertensão arterial sistêmica (HAS), história familiar, diabetes mellitus (DM),
etilismo, tabagismo e dislipidemia. Logo, apresentando-se como via final de outras
condições

crônicas,

tornando-se

sensível

as

ações

na

(GRACIANO; LAGO; SAMARTINE JÚNIOR; MARCOS, 2015).

atenção

primária
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Neste nível de atenção à saúde, uma estratificação de pacientes com IC,
permite ao profissional de saúde avaliar o risco ou o curso da doença. E esta forma
de categorização, proposta pela American College of Cardiology/American Heart
Association ACC/AHA, permite uma compreensão evolutiva da doença e, ainda,
serve de base para a identificação de pacientes saudáveis (estágio 0), aqueles com
indicação de intervenções predominantemente preventivas ou não farmacológicas
nos estágios A e B (formas assintomáticas), terapêuticas no estágio C (forma
sintomática) (BOCCHI et al, 2009).
Há evidências que aproximadamente 6,5 milhões de pessoas na Europa, 5
milhões de pessoas nos Estados Unidos e 2,4 milhões de pessoas no Japão tenham
IC e, anualmente, 1 milhão de novos casos são diagnosticados em todo o mundo, a
tornando uma cardiopatia de fenômeno mundial. Na América Latina, a IC
descompensada é a principal causa de hospitalização cardiovascular (BOCCHI et
al., 2013).
Os dados epidemiológicos relacionados à IC no Brasil são limitados e grande
parte das informações disponíveis provém do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS), cujos registros indicam cerca de 2 milhões de
pacientes acometidos, com 240 mil novos casos diagnosticados por ano, que
correspondem a 33% dos gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com doenças
do aparelho circulatório. Ainda, estimativas apontam que, em 2025, o Brasil terá a
sexta maior população de idosos do mundo, com cerca de 30 milhões de pessoas,
ou seja, 15% da população total, com potencial multiplicação dos casos de IC e dos
custos com seu tratamento (VIANA et al., 2018).
Os dados epidemiológicos de IC são escassos no Brasil, porém um
importante estudo epidemiológico foi realizado no Programa Médico de Família do
município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro (RJ), denominado Estudo Digitalis, no
qual foi observado, em sua primeira fase (2009-2012), uma prevalência de 9,3% de
diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca entre 633 participantes, e um risco de
79% para o desenvolvimento da doença (JORGE et al., 2016).
Sendo assim, com o propósito de analisar o estado clínico e estimar o
autocuidado, qualidade de vida, taxa de mortalidade e internação dos participantes
da primeira fase do Estudo Digitalis, uma segunda fase deste estudo teve início em
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2015, com a previsão de término em 2020, no qual a presente pesquisa constitui um
subprojeto.
O tratamento da IC é constituído pela combinação do tratamento
farmacológico e não farmacológico. Para tal, o tratamento farmacológico consiste na
otimização de drogas com impacto validado na morbidade e mortalidade (BERTUZZI
et al., 2012). Enquanto no manejo não farmacológico destaca-se a atuação do
enfermeiro através de orientações sobre controle de peso, restrição de sal e líquido,
exercício físico regular, uso correto das medicações e reconhecimento precoce dos
sinais e sintomas de descompensação da doença (RABELO; ALITI; DOMINGUES;
RUSCHEL; BRUN, 2007).
Entretanto, como o manejo da doença, inclui não somente uma ampla
variedade de medicamentos, mas também mudanças importantes no estilo de vida,
com destaque para a prática de exercícios físicos e alimentação saudável, o
tratamento não farmacológico da IC torna-se uma ação essencial dos enfermeiros na
atenção primária, com ênfase no autocuidado. A complexidade da síndrome
associada à falta de conhecimento dos pacientes acerca da IC, pode comprometer a
compreensão do tratamento e por consequência, diminuir a adesão ao mesmo
(FERNANDES et al., 2013).
Esta avaliação, o acompanhamento e a prevenção dos fatores que conduzem
a episódios de descompensação da doença são aspectos indispensáveis para um
melhor controle da insuficiência cardíaca e sua prevalência. Sendo assim, os
enfermeiros têm papel fundamental na promoção à saúde dos clientes com IC, de
modo a promover estratégias que os capacitem para manutenção da condição de
saúde, aumento da qualidade de vida e autonomia no autocuidado (PEREIRA,
2014).
E nos últimos anos, as evidências têm demonstrado que as causas de
internação dos clientes com IC normalmente estão associadas a práticas
insuficientes de autocuidado, que decorrem de uma gestão ineficaz do regime
terapêutico. Por conseguinte, conduzem a desequilíbrios na condição clínica que
levam a exaustiva utilização dos recursos de saúde (PEREIRA, 2014).
Segundo a teórica Dorothea Orem, o autocuidado é definido como:
“(…) uma atividade aprendida pelos indivíduos, orientada para um
objetivo. É uma conduta que existe em situações concretas da vida,
dirigida pelas pessoas para si mesmas ou ao meio envolvente, para
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controlar os fatores que afetam o seu próprio funcionamento em
benefício da sua vida, saúde e bem-estar” (OREM, 1993).

Na IC, o autocuidado refere-se a condutas do indivíduo para manter a sua
saúde e as decisões tomadas frente a piora dos sintomas. Pois, a manutenção do
autocuidado engloba a adesão as recomendações farmacológicas e não
farmacológicas, sendo um processo de tomada de decisão que os pacientes usam
na escolha de comportamentos que mantêm a estabilidade fisiológica, e a resposta
aos sintomas quando eles ocorrem (CONCEIÇÃO; SANTOS; SANTOS; CRUZ,
2015).
O conhecimento do comportamento de autocuidado dos brasileiros portadores
de IC traz uma contribuição significativa para que os enfermeiros reconheçam
comportamentos que precisam ser modificados ou incluídos para o adequado
controle da doença (MEDEIROS; MEDEIROS, 2017). Logo, a literatura aponta a
existência de escalas e instrumentos direcionados para a avaliação do autocuidado,
as quais buscam caracterizar o comportamento de autocuidado dos indivíduos
através de itens, onde as dimensões estão além do protocolo terapêutico e que são
sensíveis aos fatores mais intrínsecos dos pacientes (PEREIRA, 2014).
Portanto, diante desta conjuntura, a questão de pesquisa que norteou esta
pesquisa foi a seguinte:
Qual o perfil de comportamento do autocuidado dos indivíduos saudáveis,
sintomáticos e assintomáticos para insuficiência cardíaca do Estudo Digitalis na
atenção primária?
E para responder essa pergunta foram propostos os seguintes objetivos:

1.1 Objetivo geral
Analisar o perfil do autocuidado de indivíduos saudáveis, assintomáticos e
sintomáticos para a insuficiência cardíaca na atenção primária visando intervenções
não farmacológicas.

1.2 Objetivos específicos
•

Caracterizar as variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos de saúde
dos indivíduos saudáveis, assintomáticos e sintomáticos referentes a
insuficiência cardíaca;
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•

Avaliar a distribuição de frequência dos indivíduos saudáveis e
assintomáticos baseada no grau de dependência da Escala de Katz;

•

Identificar o grau de autocuidado dos indivíduos sintomáticos com a
Escala de Autocuidado para pacientes com Insuficiência Cardíaca;

•

Comparar por meio do domínio - manutenção de autocuidado da Escala
de Autocuidado, os indivíduos sintomáticos e assintomáticos para a
insuficiência cardíaca.

1.3 Justificativa
A partir dos resultados da primeira fase do estudo DIGITALIS (JORGE
et al., 2016), este estudo inédito na América Latina, desenvolvido junto a indivíduos
cadastrados no Programa Médico de Família (PMF) de Niterói, em uma população
de 37.498 mil adscritos com idade ≥ 45 anos, foi identificado de forma alarmante que
79% desses indivíduos estavam sob o risco de desenvolvimento de IC.
Logo, uma segunda fase, foi iniciada em 2015 pelo Grupo de Pesquisa
“Insuficiência Cardíaca: da molécula à população”, o qual é formado na
multidisciplinaridade, com a proposta de estimar mortalidade, internações, desfechos
clínicos e principalmente a adesão do autocuidado, baseado em intervenções não
farmacológicas realizadas pelo enfermeiro. Tal fato busca dar apoio as ações de
políticas de saúde, direcionadas à prevenção, promoção e reabilitação na saúde.
Nas últimas décadas, seguindo tendência mundial, observa-se no Brasil uma
importante mudança no perfil das principais doenças prevalentes em sua população.
A significativa redução das taxas de fecundidade, natalidade e o aumento na
expectativa de vida acarretam um progressivo aumento na proporção de idosos em
relação aos demais grupos etários, tendência essa que deverá se ampliar nos
próximos 20 anos (BRASIL, 2005).
Com o aumento da longevidade populacional crescem também o número de
indivíduos convivendo com doenças crônicas como a insuficiência cardíaca. As
projeções mostram que a prevalência da IC aumentará 46% até 2030, resultando em
mais de 8 milhões de pessoas acima dos 18 anos de idade com a síndrome. (GO et
al., 2014). A prevalência em ascensão se deve provavelmente ao aumento da
expectativa de vida, uma vez que a IC acomete de forma preponderante faixas
etárias mais elevadas. (HEIDENREICH et al., 2013).
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Quanto as informações epidemiológicas da IC, o retrato mais abrangente da
situação pode ser obtido através das análises dos registros do DATASUS, os quais
demonstram que apenas no ano de 2012 houve 26.694 óbitos por IC no Brasil. E
para o mesmo ano, das 1.137.572 internações por doenças do aparelho circulatório,
em torno de 21% foram devidas à IC (DATASUS, 2008).
Tal fato, reforça a importância da atuação do enfermeiro na atenção primária,
principalmente junto aos fatores de risco, e ações não farmacológicas, visando a
prevenção da progressão da insuficiência cardíaca bem como os episódios de
descompensação da doença com o objetivo de reduzir as reinternações hospitalares
e alcançar uma qualidade de vida satisfatória para o paciente.
Para esta investigação científica, foi realizada uma revisão integrativa, a qual
a partir de 24 (vinte e quatro) estudos, evidenciou uma unanimidade o quanto há
eficácia da aplicação de escalas para a mensuração do autocuidado em pacientes
com insuficiência cardíaca. Os instrumentos se mostraram extremamente úteis ao
enfermeiro, no sentido de nortear as intervenções desses profissionais e apontar os
pacientes com risco para autocuidado insatisfatório e consequentemente maiores
chances de admissões hospitalares.
A segunda fase do Estudo Digitalis tem sua importância fundamentada no fato
de que as doenças crônicas não transmissíveis crescerão mais intensamente nas
próximas décadas nos países em desenvolvimento e em particular a IC, que vêm se
transformando em um grave problema de saúde pública e pouco estudada na
atenção primária.
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2 BASES CONCEITUAIS
2.1 Insuficiência cardíaca
A insuficiência cardíaca afeta, no mundo, mais de 23 milhões de pessoas. A
sobrevida após 5 anos de diagnóstico pode ser de apenas 35%, com prevalência
que aumenta conforme a faixa etária (aproximadamente de 1% em indivíduos com
idade entre 55 e 64 anos, chegando a 17,4% naqueles com idade maior ou igual a
85 anos) (ROCHA; MARTINS, 2018).
A doença é a principal causa mundial de internação dentre o 1 milhão de
hospitalizações anuais. Pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca estão em
alto risco para re-hospitalização, com uma taxa de readmissão de 25% em um mês
após a alta (YANCY et al., 2013).
A incidência da síndrome aumenta conforme a idade, pois aproximadamente
20% das pessoas acometidas pela doença estão entre 65 e 69 anos, e 80% dos
doentes possuem idade superior aos 85 anos. Aproximadamente 5 milhões de
pessoas nos Estados Unidos apresentam manifestações clínicas da doença e a
prevalência continua aumentando (YANCY et al., 2013).
As projeções mostram que a prevalência da IC aumentará 46% de 20122030, resultando em mais de 8 milhões de pessoas acima dos 18 anos de idade
com IC. (GO et al., 2014). No Brasil, dados do registro BREATHE (Brazilian Registry
of Acute Heart Failure) mostraram como principal causa de re-hospitalizações a má
adesão a terapêutica básica para IC, além de elevada taxa de mortalidade intrahospitalar, posicionando o país como uma das mais elevadas taxas no mundo
ocidental. Nosso país apresenta ainda controle inadequado de hipertensão arterial e
diabetes, e a persistência dessas doenças negligenciadas está entre causas
frequentes da IC (ROHDE et al., 2018).
A principal etiologia da insuficiência cardíaca no Brasil é a cardiopatia
isquêmica crônica associada à hipertensão arterial. Em determinadas regiões
geográficas do país e em áreas de baixas condições socioeconômicas, ainda
existem formas de IC associadas à doença de Chagas, endomiocardiofibrose e a
cardiopatia valvular reumática crônica, que são situações especiais de IC em nosso
meio (BOCCHI et al., 2009).
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A doença cursa, frequentemente, com fatores de risco já bem estabelecidos,
como: hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, uso de drogas cardiotóxicas
e o próprio processo de envelhecimento (KOIKE; SILVA; ROMANEK; SHIRASSU,
2016).
Uma vez instalada, a IC causa uma grande repercussão na vida do paciente,
o que pode ser explicado pelas limitações inerentes a sintomas físicos e psicológicos
associados à síndrome. Entre os sintomas físicos, destacam-se a fadiga e a dispneia
que se caracterizam pelo agravamento progressivo. Por outro lado, entre os
sintomas emocionais, destacam-se o medo, a insegurança e a tristeza. Essas
repercussões comprometem a qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos
que as vivenciam (STUCHI; LUCAS; ARREGUY-SENA; CORDEIRO, 2017).
A principal terminologia usada historicamente para definir IC baseia-se na
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e abrange pacientes com FEVE
normal (≥ 50%), denominada IC com fração de ejeção preservada (ICFEp), e
aqueles com FEVE reduzida (< 40%), denominados IC com fração de ejeção
reduzida (ICFEr). Por outro lado, pacientes com fração de ejeção entre 40 e 49%
sempre foram classificados como ―zona cinzenta da fração de ejeção‖ e não
recebiam denominação específica. No entanto, mais recentemente, passaram a ser
definidos como IC de fração de ejeção intermediária (ROHDE et al., 2018).
Na maioria das formas da doença, a redução do débito cardíaco é
responsável pela inapropriada perfusão tecidual (IC com débito cardíaco reduzido).
De início esse comprometimento do débito cardíaco se manifesta durante o
exercício, e com a progressão da doença ele reduz no esforço até ser observada
sua diminuição no repouso (BOCCHI et al., 2009).
Há uma classificação usada para descrever e estratificar a gravidade dos
sintomas continua sendo de acordo com a New York Heart Association (NYHA).
Essa classificação se baseia no grau de tolerância ao exercício e varia desde a
ausência de sintomas até a presença de sintomatologia mesmo em repouso
(ROHDE et al., 2018).
Enquanto a classificação segundo a NYHA valoriza a capacidade para o
exercício e a gravidade dos sintomas da doença, a classificação por estágios da IC
proposta pela American College of Cardiology/American Heart Association ACC/AHA
destaca o desenvolvimento e a progressão da doença. A classificação inclui desde o
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paciente com risco de desenvolver IC, cuja abordagem deve ser realizada visando a
prevenção do seu desenvolvimento (estágios A e B), quanto o paciente em estágio
avançado da doença, que requer terapias específicas, como transplante cardíaco
e/ou dispositivos de assistência ventricular (estágio D) (ROHDE et al., 2018).
Estudo transversal em programa de Atenção Primária corroborou a alta
prevalência de pacientes com risco para desenvolver IC e também com disfunção
ventricular assintomática, confirmando a necessidade de intervenção precoce e
adequada no serviço básico de saúde (JORGE et al., 2016).
Faz-se necessário, deste modo, um maior conhecimento e uma melhor
compreensão sobre a IC crônica, para que não só as desigualdades no acesso aos
serviços de saúde, tão visível entre os pacientes portadores desta doença, sejam
minimizadas, mas também seja possível minimizar causas removíveis de IC na
população brasileira (ROHDE et al., 2018).

2.1.1 Prevenção da insuficiência cardíaca e fatores de risco associados
A prevenção de IC clinicamente manifesta envolve a abordagem por estágios,
como descrito anteriormente. Pacientes em estágios A (com fatores de risco e sem
alteração na função e estrutura cardíacas) e B (com alteração na estrutura e função
cardíacas) ainda não desenvolveram sintomas e sinais de IC, enquanto pacientes
em estágio C apresentam sintomas clássicos da doença.
O tabagismo aumenta o risco de IC independentemente da presença de
doença arterial coronariana (GOPAL et al., 2012). Embora os mecanismos
envolvidos ainda não estejam bem estabelecidos, observa-se associação entre a
intensidade e duração do tabagismo com os marcadores séricos de injúria
miocárdica e anormalidades na estrutura e na função cardíaca (NADRUZ et al.,
2016).
Estudos observacionais têm indicado que a ingesta de álcool em quantidade
leve à moderada poderia estar associada ao menor risco de IC (GONÇALVES et al.,
2015).
Entretanto, já estão bem documentados o risco de dano miocárdico induzido
pelo álcool e o desenvolvimento da miocardiopatia alcoólica. (ROHDE; BECK-DASILVA, 2018). Para indivíduos que fazem ingesta excessiva de álcool, deve-se
recomendar que limitem a menos de sete doses por semana para homens,
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enquanto, em mulheres, estes níveis são menos definidos (GONÇALVES et al.,
2015).
A hipertensão arterial sistêmica é fator de risco para desenvolvimento de IC,
tanto por aumentar o risco de infarto do miocárdio quanto por levar a alterações na
estrutura e na função cardíacas, decorrentes do aumento da pós-carga arterial,
especialmente em indivíduos negros (FERNANDES-SILVA et al., 2017).
É reconhecido que é a HAS é precursora da insuficiência cardíaca crônica em
até 75% dos casos, principalmente, quando na presença de hipertensão arterial
sistólica. O mecanismo pelo qual a hipertensão arterial sistêmica desencadeia
insuficiência cardíaca sistólica crônica é multifatorial, e sabe-se que a associação
com doença arterial coronariana subjacente desempenha um papel fundamental
(ROLAND et al., 2012).
Os pacientes cardiopatas portadores de diabetes mellitus possuem pior
diagnóstico em virtude da cardiomiopatia diabética que leva a insuficiência cardíaca.
Estudos que avaliaram a associação entre as duas doenças, demonstraram que o
diabetes é fator de risco independente para mortalidade por IC. Os mecanismos
fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento da síndrome cardíaca ainda não são
claros, mas acredita-se que estejam envolvidos a doença arterial coronariana grave,
HAS de longa duração, alterações celulares cardiotóxicas (hiperglicemia crônica,
glicosilação

de

proteínas miocárdicas, expressão

gênica

alterada, doença

microvascular e neuropatia autonômica (SCHAAN; PORTAL, 2004).
A obesidade extrema é reconhecida, há anos, como um fator de risco para o
desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Diante do aumento da prevalência da
obesidade, principalmente nos Estados Unidos, mas também em certas regiões do
Brasil, estratégias promovendo a busca do peso ótimo podem reduzir a epidemia de
IC (BARETTO, 2003).

2.1.2 Seguimento clínico e diagnóstico do paciente com insuficiência cardíaca
A avaliação primária do paciente com insuficiência cardíaca tem como
objetivos: confirmar o diagnóstico, identificar a etiologia e possíveis fatores
precipitantes, definir modelo fisiopatológico (disfunção sistólica versus função
sistólica preservada), definir modelo hemodinâmico, estimar prognóstico e identificar
pacientes que possam se beneficiar de intervenções terapêuticas específicas. Os
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dados obtidos por história, exame físico, eletrocardiograma, e exames laboratoriais
são capazes de, na maior parte dos casos, sugerir a etiologia da IC. E a definição da
etiologia é etapa fundamental da avaliação dos pacientes com IC, contribui para a
avaliação do prognóstico e pode influenciar no tratamento (BOCCHI et al., 2009).
A periodicidade das consultas não é aspecto definido em pesquisas clínicas
prospectivas, porém evidências indiretas de estudos de gerenciamento de pacientes
sugerem que o acompanhamento intensivo por médicos ou enfermeiros pode reduzir
a morbidade da síndrome (BOCCHI et al., 2008).
Deve ser considerado na decisão da periodicidade de consultas o estágio da
insuficiência cardíaca (A-D), o estado funcional das últimas avaliações, a data da
última internação, as comorbidades clínicas e a presença de equipe multidisciplinar
para o atendimento dos pacientes. Em particular, o agendamento de consulta no
período imediato após a alta (nos primeiros 30 dias) é marcador internacionalmente
aceito de qualidade assistencial (BONOW et al., 2005).
Uma história clínica e um exame físico meticuloso devem ser feitos em todos
os pacientes buscando os principais sinais e sintomas de IC. No entanto, em
pacientes crônicos, a detecção de sinais clínicos de congestão pode estar
esmaecida ou ausente, por processos adaptativos e pela grande adequação do
sistema linfático em lidar com congestão. Sobressaem-se, no entanto, sinais como
terceira bulha e sintoma como ortopneia como mais específicos para o diagnóstico
de IC (ROHDE et al., 2018).
O ecocardiograma transtorácico é exame de imagem preferencial para o
diagnóstico e o acompanhamento de pacientes com suspeita de IC. Permite a
avaliação da função ventricular sistólica esquerda e direita, da função diastólica, das
espessuras parietais, do tamanho das cavidades, da função valvar, da estimativa
hemodinâmica não invasiva e das doenças do pericárdio (ROHDE et al., 2018).
O peptídeo natriurético do tipo B (BNP) é um polipeptídeo liberado pelos
miócitos ventriculares em resposta à sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão
e aumento da tensão parietal. Tanto a sua forma fisiologicamente ativa, o BNP,
quanto o seu bioproduto inativo, o N-terminal pró-BNP podem ser confiavelmente
dosados. Estudos têm demonstrado a sua grande utilidade na avaliação de
pacientes com suspeita diagnóstica de IC na sala de emergência e em
acompanhamento ambulatorial (BOCCHI et al., 2009).
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A dosagem de peptídeos natriuréticos BNP ou NT-proBNP pode ser útil em
casos de dúvidas diagnósticas em pacientes com queixa de dispneia, podendo servir
como exame de triagem na atenção primária. Valores de BNP < 35 pg/mL ou
NTproBNP < 125 pg/mL praticamente excluem o diagnóstico de IC. Valores acima
destes cortes necessitam de avaliação clínica e complementar com ecocardiografia
para confirmar o diagnóstico, caso haja dúvidas pela avaliação clínica isolada
(ROHDE et al., 2018).
A radiografia simples do tórax, por sua simplicidade, rapidez de obtenção e
ampla disponibilidade, é recomendada na avaliação inicial dos pacientes com sinais
e sintomas de IC, para avaliação de cardiomegalia e congestão pulmonar.
Entretanto, vale destacar que a sensibilidade do método é bastante limitada e, ainda,
que a disfunção sistólica cardíaca significativa pode ocorrer sem cardiomegalia na
radiografia de tórax. O método tem maior valor no contexto da IC aguda, em que as
alterações de congestão pulmonar são mais intensas (ROHDE et al., 2018).
A realização de eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações é recomendada
na abordagem inicial de todos os pacientes com IC, para avaliar sinais de
cardiopatia estrutural como hipertrofia ventricular esquerda, isquemia miocárdica,
áreas

de

fibrose,

distúrbios

da

condução

atrioventricular,

bradicardia

ou

taquiarritmias, que podem demandar cuidados e tratamentos específicos (ROHDE et
al., 2018).

2.1.3 Seguimento na atenção primária por classificação de estágios
Um importante instrumento incorporado à avaliação dos pacientes com IC na
atenção primária é a classificação dessa síndrome em estágios. A doença pode ser
classificada em quatro estágios principais, de A à D mais grave se torna a IC. Esse
estadiamento é importante pois evidencia que se tratarmos de forma intensa e
preventiva os pacientes nos estágios iniciais (A e B) poderemos reduzir o número de
pacientes com lesão estrutural e subsequentemente, a presença de sinais e
sintomas de IC (BOCCHI et al., 2009).
a) Estágio A
Esse estágio engloba os pacientes com alto risco de desenvolver IC, porém
sem doença cardíaca estrutural ou sintomas da doença. Entre outras condições
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podemos citar os portadores de hipertensão arterial, doença aterosclerótica,
diabetes mellitus, obesidade, síndrome metabólica, ou pacientes submetidos à
terapia antineoplásica com drogas de potencial cardiotoxicidade (BOCCHI et al.,
2009).
Esses pacientes devem ser avaliados quanto à presença dos diferentes
fatores de risco que levam lesão estrutural e posterior eclosão desta síndrome, bem
como avaliação do seu histórico pessoal tais como ocorrência prévia de febre
reumática, história familiar de cardiomiopatia, etc. (LEVY; LARSON; VASAN;
KANNEL, 1996).
Dentre as orientações estabelecidas para esses pacientes, todos os esforços
preventivos devem ser utilizados dentro das medidas não farmacológicas como a
cessação do fumo, redução do consumo de álcool, prática regular de atividade física,
etc. O tratamento farmacológico também deve ser utilizado de acordo com as
diretrizes para as patologias coexistentes (BOCCHI et al., 2009).
b) Estágio B
Inclui os pacientes que apresentem disfunção ventricular esquerda, porém
sem sintomas da doença. O grande exemplo desse estágio é o paciente que sofre
infarto agudo do miocárdio (IAM), normalmente de parede anterior, que evolui com
disfunção ventricular. Portanto, abordagens precoces são fundamentais, na tentativa
de evitar a progressão da doença (BOCCHI et al., 2009).
Nessa fase, muito têm se discutido a introdução precoce de drogas
antiremodelamento, já que poderão interferir na progressão da doença para suas
fases mais avançadas, bem como reduzir a mortalidade, mesmo nesta fase mais
inicial. Estudos pós IAM, confirmam que a introdução precoce de inibidores da
enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos receptores de
angiotensina II (BRA), betabloqueadores e antagonistas de aldosterona, reduziram a
mortalidade neste grupo de pacientes (FOODY; FARREL; KRUMHOLZ, 2002).
c) Estágio C
É composto por pacientes que apresentem disfunção ventricular esquerda, e
já estiveram em fase de descompensação da doença. Nesse estágio, indicam-se
diuréticos na retenção hídrica e controle da hipervolemia; uso de IECA, se não
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houver contraindicação uso de BB, também não havendo contraindicações,
digitálicos para controle dos sintomas de descompensação, e espironolactona em
pacientes com função renal preservada e níveis de potássio séricos adequados
(BOCCHI et al., 2009).
Portanto, esses são os estágios aos quais o enfermeiro pode desenvolver
ações de prevenção e promoção na atenção primária. Pacientes em estágio D, com
sintomas refratários ao tratamento convencional, e que requerem intervenções
especializadas ou cuidados paliativos, não são acompanhados na atenção básica de
saúde em virtude da complexidade do seu quadro clínico.

2.1.4 Comorbidades associadas a insuficiência cardíaca
a) Hipertensão arterial sistêmica
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) desempenha papel importante no
desenvolvimento

da IC.

(BOZKURT et al., 2016). Dois estudos clínicos

observacionais (n = 4.408) demonstram que a incidência ajustada de IC aumentou
1,6, 2,2 e 2,6 vezes naqueles com média de pressão arterial sistólica (PAS) entre
120 e 139 mmHg, 140 e 159 mmHg e ≥ 160 mmHg, respectivamente (usando como
grupo de referência pacientes com PAS < 120 mmHg) (ROHDE et al., 2018).
Para pacientes hipertensos adultos e com alto risco para doença
cardiovascular, evidências defendem o tratamento mais intensivo com medicação
anti-hipertensiva (WHELTON et al., 2018). Não há estudos clínicos delineados para
definir metas pressóricas em pacientes com IC e que permanecem hipertensos.
Parece razoável preconizar que, nesse contexto, devamos buscar metas de pressão
semelhantes àquela em indivíduos com alto risco para doença cardiovascular (PAS
< 120 a 130 mmHg) (YANCI et al., 2017).
b) Diabetes mellitus
Disglicemia e diabetes mellitus são muito comuns na insuficiência cardíaca. O
diabetes mellitus é conhecidamente um fator de risco para IC, independentemente
da presença de doença aterosclerótica das artérias coronárias. Embora a relação
entre glicemia e IC seja incerta, a incidência de IC é duas a quatro vezes maior em
diabéticos. Aproximadamente 12% dos diabéticos têm IC e, naqueles em faixas
etárias mais avançadas, a incidência chega a 22%. Ainda não há certeza se o
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controle glicêmico rigoroso altera o risco de eventos cardiovasculares em pacientes
com IC, embora novas evidências sugiram benefícios de fármacos específicos, como
a empaglifozina (ROHDE et al., 2018).
c) Obesidade
Aproximadamente 29% a 40% dos pacientes com IC estão em sobrepeso, e
30% a 49% são obesos, com prevalência significativamente maior para pacientes
com IC de fração de ejeção preservada em comparação com IC de fração de ejeção
reduzida. (KAPOOR; HEIDENREICH, 2010). O excesso de peso está relacionado
com alterações hemodinâmica e anatômica do sistema cardiovascular, e evidências
recentes apontam sua relação com alterações metabólicas, inflamatórias e
hormonais, como a resistência à insulina que pode, em parte, potencializar a ligação
entre obesidade e IC (INGELSSON et al., 2005).

2.1.5 Tratamento não farmacológico
As mudanças na abordagem ao paciente com insuficiência cardíaca têm
demonstrado que o tratamento não farmacológico deixa de ser apenas um
complemento à farmacoterapia e torna-se parte integrante e fundamental da
terapêutica da doença. A não adoção das medidas não farmacológicas coloca em
risco a eficácia do tratamento (BOCCHI et al., 2009).
Devem ser enfatizados, para pacientes e cuidadores, as causas da IC, seu
tratamento, o potencial de progressão clínica e a importância do autocuidado diário
(peso, atividade física, cuidados com dieta, uso regular dos medicamentos,
monitorização dos sinais e sintomas de descompensação, como piora do cansaço,
flutuações de peso e limitação funcional) (ROHDE et al., 2018).
O paciente deverá ser orientado a verificar diariamente o seu peso. Redução
acima de 6% em 6 meses, não planejada, pode ser indicativa de caquexia cardíaca
(ANKER et al., 2003), assim como, o aumento repentino e inesperado de dois ou
mais quilos em curto período (3 dias), pode indicar retenção hídrica (BOCCHI et al.,
2009).
Pacientes portadores de insuficiência cardíaca têm alto risco para o
desenvolvimento

de

infecções

do

trato

respiratório,

podendo

levar

à

descompensação clínica e consequentemente ao aumento da morbimortalidade
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(JEFFERSON et al., 2005). Portanto, é recomendada a vacinação anual contra
influenza para todos os pacientes com IC. Estudo recente sugere diminuição nas
internações por doença cardiovascular dos pacientes que foram vacinados
(MOHSENI; KIRAN; KHORSHIDI; RAHIMI. 2017).
Os hábitos de vida não saudáveis, como o tabagismo, devem ser
desestimulados. O uso de tabaco aumenta o risco de doença cardiovascular total,
bem como de infecção pulmonar (MEIRELLES; GONÇALVES, 2004). Todos os
pacientes com IC devem ser encorajados a parar de fumar, preferencialmente com o
auxílio de serviços especializados, para cessação do tabagismo, podendo utilizar
terapias de reposição de nicotina e/ou fármacos moduladores, de acordo com
recomendações universalmente aceitas (ROHDE et al., 2018).
Os pacientes com miocardiopatia dilatada de origem alcoólica devem ser
aconselhados a se absterem completamente da ingestão de bebidas alcoólicas, o
que pode se traduzir em melhora substancial da função ventricular. (ROHDE; BECKDASILVA, 2018), ou seja, aqueles que não conseguem abstinência completa, a
redução na ingesta pode trazer benefícios parciais (ROHDE et al., 2018).
Pois, alguns medicamentos devem ser usados com cautela, como os antiinflamatórios não esteroidais - AINES - (ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno), assim
como os inibidores da Cox- (celocoxib, rofecoxib, valdecoxib) que provocam
retenção hidrossalina e elevação da pressão arterial. Os inibidores da Cox-2
possuem também efeito pró-trombótico. Portanto, os AINES de forma geral devem
ser evitados nos portadores de IC. Quando o seu uso for inevitável, há necessidade
de maior vigilância no peso corporal, edema e função renal (HUDSON; RICHARD;
PILOTE, 2005).
É importante que haja recomendação de abstinência total das drogas ilícitas,
sem exceções. A cocaína, por exemplo, compromete diretamente a função
ventricular podendo causar arritmias potencialmente fatais (FRISHMAN; DEL
VECCHIO; SANAL; ISMAIL, 2003).
No grupo de pacientes com IC classe funcional IV deve-se evitar viagens
aéreas ou dirigir veículos. E recomenda -se a profilaxia para trombose venosa
profunda em pacientes com IC independentemente da classe funcional. O uso de
meia-elástica de média compressão deve ser estimulado para viagens prolongadas,
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devendo-se avaliar o uso de heparina fracionada subcutânea profilática quando
duração maior do que 4 horas (BOCCHI et al., 2009).
Portanto, os pacientes laborativamente ativos, cuja tarefa esteja associada ao
uso de força, devem ter sua troca de função avaliada de modo individual somente
após otimização do tratamento farmacológico e não farmacológico (ROHDE et al.,
2018). O retorno ao trabalho é importante, tanto financeiramente, quanto para o
estado emocional e a autoestima, em pacientes com doenças crônicas. As dúvidas
quanto às condições de permanecerem trabalhando, ou o retorno ao trabalho devido
aos sintomas, aumentam o risco de depressão (BERNKLEV et al., 2006).
A IC está associada a prognóstico reservado e frequentes morbidades,
tratamentos complexos e polifarmácia, que implicam em alterações do estilo de vida,
e em comprometimento da qualidade de vida do paciente e da família, demandando
acompanhamento permanente da equipe de saúde em virtude do acometimento
psicológico que pode acorrer no início ou durante o curso da doença. Os
profissionais de saúde devem, especialmente, identificar e compreender o início dos
sintomas depressivos e alterações cognitivas, que são fatores que podem afetar
diretamente na adesão ao tratamento (ROHDE et al., 2018).
Frequentemente, os pacientes com IC referem problemas sexuais, e
aproximadamente 25% relatam completa suspensão da vida sexual. Muitos
pacientes referem que a atividade sexual não é realizada devido aos sintomas da IC,
e relacionam impotência e falta de desejo aos fármacos utilizados para seu
tratamento

(JAARSMA,

2017).

A

American

Heart

Association

publicou

posicionamento científico sobre atividade sexual e doença cardiovascular, atestando
segurança para pacientes com IC em classes funcionais I a II da NYHA, mas sugere
que pacientes com IC descompensada ou avançada não devem ter atividade sexual
até que sua condição esteja estabilizada (LEVINE et al., 2012).
Uma equipe multidisciplinar é o padrão-ouro para acompanhamento de
pacientes com IC e suas diversas comorbidades. Os profissionais considerados
fundamentais na equipe multidisciplinar são médicos e enfermeiros especialistas em
IC, além do médico comunitário de Atenção Primária. Outros profissionais, como
nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, educador físico, psicólogo e assistente
social,

são

fortemente

recomendados,

para

serem

multidisciplinar (NEUBAUER; GRAY; HEMANNH, 2018).

agregados

à

equipe
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2.1.6 Tratamento farmacológico
O manejo otimizado da insuficiência cardíaca sistólica inclui combinação de
terapias que influenciam positivamente no remodelamento miocárdico, por afetar a
ativação neuro-hormonal e as vias fisiopatológicas mal adaptadas. Esses
medicamentos incluem moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona e
bloqueadores do receptor beta-adrenérgico (YANCY et al., 2013).
Medicamentos como betabloqueadores (BB), inibidores da enzima conversora
de angiotensina (IECA), bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA II) e
antagonistas da aldosterona (Quadro 1) são exemplos de fármacos utilizados na
insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida eficazes em modificar a
história natural da doença (McMURRAY et al., 2012).
Os betabloqueadores (BB) são considerados fármacos de primeira linha no
tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, pois
determinam benefícios clínicos na mortalidade global, na morte por IC e por morte
súbita, além de melhorarem sintomas e diminuírem taxas de re-hospitalizações por
IC em inúmeros estudos clínicos (POOLE-WILSON et al., 2003).
Assim como os BB, os IECA constituem um grupo de fármacos com
comprovados benefícios na evolução dos pacientes com IC, tanto em relação à
morbidade, quanto à mortalidade. Isso se baseia em numerosos ensaios
randomizados, placebo-controlados ou comparativos, que atestaram os benefícios
dos IECA nos diferentes estágios evolutivos da IC, e de disfunção ventricular
sistólica, inclusive na assintomática (ROHDE et al., 2018).
Os diuréticos são a classe terapêutica mais exaustivamente utilizada em
pacientes com IC para alívio de congestão. Isso se justifica pelo óbvio efeito
terapêutico ao provocar diurese e alívio da sobrecarga volêmica. Entretanto, não há
ensaio clínico randomizado que tenha demonstrado aumento de sobrevida com uso
de diuréticos em pacientes com IC crônica ambulatorial (ROHDE et al., 2018).

32

Quadro 1: Principais características dos fármacos utilizados no tratamento da insuficiência
cardíaca crônica. Niterói, 2018.
AÇÃO/EFEITO

FÁRMACOS DISPONÍVEIS

Diminuição da frequência cardíaca;
Diminuição do consumo de oxigênio;
Diminuição da apoptose de miócitos
cardíacos;
Redução de arritmias.

•
•
•
•

Carvedilol

Diminuição da formação de angiotensina II;
Diminuição da ativação simpática
Ativação parassimpática;
Normalização da função do endotélio
Redução do ativador de plasminogênio.

•
•
•
•
•

Captopril

BRA II

Bloqueio da dos receptores de angiotensina II;
Redução dos níveis de aldosterona e
catecolaminas;
Vasodilatação arterial.

• Losartana
• Valsartana
• Candesartana

Antagonistas da
Aldosterona

Diminuição a produção de fibroblastos;
Diminuição a apoptose de miócitos cardíacos;
Diminuição da retenção de sódio e água.

• Espironolactona
• Eplerenone

Aumento da excreção de sódio;
Diminuição da retenção de líquidos.

• Hidroclorotiazida
• Clortalidona
• Furosemida

Betabloqueadores

IECA

Diuréticos

Hidralazina e
Nitratos
Digitálicos

Metoprolol
Bisoprolol
Nebivolol

Enalapril
Lisinopril
Perindopril
Ramipril

Vasodilatação;
Diminuição da pré-carga;
Diminuição da pós-carga.

• Dinitrato de

Inotropismo positivo.

• Digoxina

isossorbida

Fonte: BOCCHI EA et al., 2009.

2.1.7 Clínicas de insuficiência cardíaca
O paciente com insuficiência cardíaca apresenta múltiplos fatores envolvidos
tanto na gênese, como na evolução da doença. A elevada morbimortalidade
encontrada em pacientes com IC, requer frequentes internações e reinternações,
exigindo, portanto, abordagem multidisciplinar contínua. Essa complexidade
representa um importante desafio para o sistema de saúde uma vez que existem
diversas

lacunas

e

ineficiências

no

manuseio

desses

pacientes

quando

acompanhados em clínicas não especializadas (ATIENZA, 2003).
Dentro desse contexto e visando um melhor acompanhamento dos pacientes
portadores de IC torna-se imprescindível a criação de clínicas especificas, com
equipe multidisciplinar, capaz de fornecer assistência integral ao paciente, levando
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em consideração o conjunto de determinantes: biológico, psicológico e social
(BOCCHI, 2004)
Evidências demonstram que o acompanhamento dos pacientes nas clínicas
de insuficiência cardíaca contribui para o aumento na adesão ao tratamento
farmacológico e não farmacológico, determina melhor otimização da terapêutica,
diminui o número de hospitalizações relacionadas diretamente à doença, com
consequências diretas na qualidade de vida e redução dos custos hospitalares
(SILVA et al., 2007).
São atribuições das clínicas de IC:
1. Realizar o diagnóstico diferencial, estabelecer o prognóstico, propor
tratamento efetivo e monitorar continuamente o paciente, otimizando a
relação custoefetividade;
2. Estimular a adesão ao tratamento farmacológico e não – farmacológico;
3. Orientar medidas de autocontrole para reconhecimento precoce dos sinais
e sintomas de descompensação, por meio de ações educativas ao paciente
e seus familiares;
4. Identificar e tratar as comorbidades;
5. Capacitar e atualizar profissionais com enfoque específico na atenção
integral ao paciente, estimulando ensino e pesquisa;
6. Apoiar a criação de associações de pacientes com IC, visando melhor
integração de seus participantes e, consequentemente, fortalecimento para
suas reivindicações;
7. Criar mecanismo de rapidez na assistência diante das primeiras
manifestações de agudização da doença;
8. Fornecer orientação adequada com relação aos aspectos médicotrabalhistas e previdenciário;
As clínicas de IC são classificadas conforme o grau de tratamento disponível,
recursos humanos, equipe multidisciplinar, monitoramento, educação e estruturação
física (BOCCHI et al., 2009).
A base profissional da clínica de IC é constituída por médico cardiologista e
enfermeira. A enfermeira coordena a rápida resposta às diversas solicitações e
serviços para os outros membros da equipe tais como orientação psicológica,
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nutricional, social, farmacológica, assim como a educação do paciente/família e
monitorização contínua dessas ações (BOCCHI, 2003).
A monitorização da adesão, complicações e sintomatologia de piora da IC são
realizados pela enfermeira por meio de contatos telefônicos e visitas domiciliares. É
também responsabilidade da enfermeira orientar sobre a necessidade de ajuste da
dose de diuréticos (CRUZ; NAKASSATO; ISSA, 2003).
A adaptação a um novo estilo de vida implica em uma ameaça normalmente
cercada de ansiedade, angústia, medos, questionamentos e dúvidas. Por outro lado,
considerando que a família convive com o paciente e sua doença, a mesma deve
ser acompanhada e orientada, compartilhando perdas, limitações e cuidados. Vale
ressaltar que o envolvimento familiar e a motivação do paciente, são imperativos
para a adesão às mudanças de estilo de vida (TRINDADE; TEIXEIRA, 2000).
Além disso, os pacientes com IC devem receber orientação sobre
planejamento familiar. E as mulheres portadoras da doença em classes avançadas
(III e IV) devem ser aconselhadas a não engravidar, bem como orientações quanto a
contraceptivos devem ser realizadas de forma individualizada de acordo com a
etiologia da cardiopatia, classe funcional e biótipo da paciente (BOCCHI et al.,
2009).
Apesar da recomendação de combate ao estresse, entre as medidas não
farmacológicas na terapêutica da IC, sua aplicação na prática tem sido pouco
implementada.

A

utilização

de

intervenções

comportamentais

tais

como

relaxamento, meditação e o biofeedback no tratamento de pacientes com falência
cardíaca tem recebido pouca atenção até o momento (BOCCHI et al., 2009).

2.1.8 Uso de escalas para mensuração do autocuidado na insuficiência cardíaca
A experiência de conviver com uma enfermidade crônica, como a insuficiência
cardíaca, requer que as pacientes integrem práticas e recomendações ao
autocuidado, para que possam manter o melhor bem-estar possível. A promoção do
autocuidado é essencial na doença crônica por envolver atividades e habilidades
que um indivíduo deve aprender e usar para melhorar a sua qualidade de vida
(WILKINSON; WHITEHEAD, 2009).
O autocuidado vem sendo foco de investigação na área da saúde e
instrumentos para sua avaliação têm sido desenvolvidos. Com o objetivo de
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identificar quais são os instrumentos disponíveis para avaliação do autocuidado na
IC, uma revisão sistematizada identificou 14 instrumentos dos quais dois haviam
sido submetidos a testes psicométricos rigorosos: European Heart Failure Self-Care
Behaviour Scale (EHFScBS) e Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI). Os dois
instrumentos avaliam diferentes aspectos do comportamento de autocuidado e
foram validados para uso no Brasil (CONCEIÇÃO; SANTOS; SANTOS; CRUZ,
2015).
A EHFScBS tem o intuito de avaliar o reconhecimento dos sinais e sintomas
de descompensação da doença e a tomada de decisão frente a ocorrência desses
sintomas; a Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI), traduzida e adaptada para o
português como Escala de Autocuidado para Pacientes com Insuficiência Cardíaca
(EAC-IC), por sua vez, além de avaliar o reconhecimento e as atitudes para melhora
dos sinais e sintomas de descompensação clínica, compreende também aspectos
relacionados ao quanto o indivíduo se sente confiante para executar as atividades
relacionadas ao autocuidado (RIEGEL; LEE; DICKSON; CARLSON, 2009).
Com o intuito de aprofundar o conhecimento em relação as duas escalas
disponíveis, foi realizada uma revisão integrativa de literatura desenvolvida nas
seguintes etapas: identificação do tema e seleção da pergunta de pesquisa,
estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, avaliação dos
dados, categorização das pesquisas, análise dos dados, interpretação dos
resultados e apresentação da revisão, evidenciando o conhecimento obtido.
A primeira etapa do estudo teve como questão norteadora a seguinte
indagação: Quais são as evidências científicas produzidas no âmbito nacional e
internacional acerca do uso de instrumentos por enfermeiros para avaliação do
autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca.
A pergunta de pesquisa foi inspirada pela estratégia PICOS, determinando
como: Problema – insuficiência cardíaca, falência cardíaca; Intervenção - cuidados
de enfermagem, educação em saúde, promoção da saúde, cuidados primários,
cuidados primários de enfermagem, visita de enfermagem, escalas de autocuidado;
Comparação – não utilizado; Resultados/Outcomes – autocuidado ou adesão;
Desenho de estudo/Study Design - pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa,
estudo de coorte, estudo observacional, grupo focal, estudos randomizados
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controlados, estudos de metanálises, estudo caso-controle. Esta pesquisa não
utilizou o elemento C pois não tem interesse em comparar publicações.
A busca dos artigos ocorreu nas bases de dados Pubmed, Cummulative Index
to Nursing e Allied Health Literature (CINAHL), Banco de dados em Enfermagem
(BDENF) e na Biblioteca Wanda de Aguiar Horta (PERIENF) nos meses de março e
abril de 2018.
No Pubmed foram utilizadas duas estratégias de busca com os descritores
selecionados: em um primeiro momento os descritores de um mesmo grupo foram
cruzados utilizando o operador booleano OR e posteriormente esses descritores
foram inter-relacionados por meio do booleano AND. Para o levantamento dos
estudos, utilizou-se os descritores controlados do Medical Subject Headings
(MESH).
Nas demais bases de dados foram usados os seguintes descritores: heart
failure (insuficiência cardíaca) AND nursing care (cuidados de enfermagem) AND
self care (autocuidado) e a palavra-chave: self care scales (escalas de autocuidado).
Os termos foram combinados em pares e posteriormente incluiu-se um terceiro
descritor com a finalidade de refinar a pesquisa.
As publicações foram selecionadas obedecendo aos critérios a seguir: artigos
originais e completos, publicados entre 2008 e 2018, nas línguas portuguesa,
espanhola e inglesa, que abordaram instrumentos voltados para a mensuração do
autocuidado dos pacientes com insuficiência cardíaca. Foram excluídos os trabalhos
apresentados em congresso, cartas ao editor, estudos de reflexão, monografias e
pesquisas de revisão de literatura.
Os artigos foram previamente selecionados a partir do título. Em seguida foi
realizada a leitura dos resumos dos estudos escolhidos. Os registros duplicados,
indisponíveis na íntegra e aqueles que não atendiam a proposta da presente
pesquisa foram excluídos. Os estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade
foram lidos na íntegra. Artigos que não respondiam à questão de pesquisa foram
descartados. Após apreciação dos textos, as informações relevantes foram
apresentadas através de uma tabela com os seguintes elementos: identificação do
artigo (título, autores, ano de publicação, país, periódico), objetivo, método, detalhes
da intervenção (aplicação do instrumento e participantes), autocuidado visado e
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conclusão. Para os artigos que não possuíam intervenção, foi feita apenas a
apresentação do instrumento na tabela.
Foram considerados os estudos realizados por enfermeiros ou equipe
multidisciplinar cuja participação do enfermeiro fosse evidente. Os artigos cujos
instrumentos tenham sido elaborados pelos próprios autores também foram
considerados desde que tivesse como objetivo a avaliação do autocuidado. O
processo metodológico é apresentado na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção de estudos.

Um total de 24 artigos foi selecionado para realização dessa revisão
integrativa. Dentre os registros, seis estudos datam de 2015, seguidos dos anos
2013 (n=5), 2011 (n=3), 2017 (n=3), 2008 (n=2), e 2012 (n=2), 2010 (n=1), 2016
(n=1) e 2018 (n=1). Quanto a origem, sete artigos foram publicados no Brasil, cinco
estudos foram publicados nos Estados Unidos e três pesquisas publicadas na China
e na Austrália. Coreia, Suécia, Espanha, Colômbia, Irã e Turquia publicaram um
artigo cada.
Os estudos foram predominantemente publicados em língua inglesa (n=17),
em menor número (n=7) estão as pesquisas em língua portuguesa. A maioria dos
artigos foi publicada em revistas de enfermagem (n=15), os demais (n=9) foram
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publicados em periódicos multidisciplinares, revistas específicas da área de
cardiologia, revistas médicas ou de atenção primária.
No que se refere ao cenário, dez estudos foram desenvolvidos junto a
pacientes em acompanhamento ambulatorial, seguidos do ambiente hospitalar (n=6)
e domicílio (n=6). Um artigo foi realizado no ambulatório e no hospital e outra
pesquisa foi desenvolvida no hospital e em domicílio.
Quanto a população alvo, vinte e dois artigos relataram participação apenas
de pacientes enquanto outros dois estudos incluíram familiares. Cabe ressaltar que
os dois artigos que fizeram uso do binômio paciente/família são estudos
intervencionistas, podendo assim englobar outros indivíduos além dos pacientes.
Em relação aos instrumentos utilizados, doze artigos usaram a Escala de
Autocuidado para Pacientes com Insuficiência Cardíaca – EAC-IC, quatro estudos
aplicaram a Escala Europeia de Autocuidado para pacientes com Insuficiência
Cardíaca (EHFScBS), sete pesquisas utilizaram instrumentos próprios ou outro tipo
escala e um artigo combinou a utilização da INDEX com questionário
semiestruturado.
A maioria dos artigos relatou algum tipo de intervenção realizada pelo
enfermeiro ou equipe multidisciplinar (n =14), enquanto outros estudos aplicaram os
instrumentos com objetivo único de mensurar o autocuidado dos pacientes (n=10).
A presente dissertação possui como objetivo principal avaliar o perfil de
autocuidado dos indivíduos portadores de IC, não havendo proposta de intervenção
imediata. Portando, serão apresentados apenas os dez artigos não intervencionistas
encontrados na revisão sistemática de literatura (Quadro 2).
Esses artigos analisaram o autocuidado com diferentes propostas. Quatro
mostraram um déficit de autocuidado na amostra estudada, um artigo fez correlação
do comportamento de autocuidado com as experiências do paciente e não a partir
de ações dos profissionais de saúde, três pesquisas ressaltaram a importância de se
conhecer o comportamento de autocuidado para guiar as intervenções de
enfermagem, um artigo fez associação entre autocuidado e reinternação hospitalar,
e um estudo de validação de instrumento concluiu que a ferramenta é eficaz na
avaliação do autocuidado.
Dentre as escalas mais aplicadas para verificação do autocuidado em
pacientes com IC, a Escala de Autocuidado para Pacientes com Insuficiência
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Cardíaca – EAC-IC e a Escala Europeia de Autocuidado para Paciente com
Insuficiência Cardíaca (EHFScBS) possuem destaque dentre as produções
científicas nacionais e internacionais, sendo a primeira a mais amplamente utilizada.
Além dos dois instrumentos, anteriormente citados, mais largamente
conhecidos e utilizados no cenário da IC para avalição do autocuidado, alguns
autores optaram por criar sua própria ferramenta para conhecer o perfil de
autocuidado dos pacientes portadores da doença.
Em um estudo realizado em 2011, os autores construíram e validaram um
instrumento para avaliar o comportamento de autocuidado de 153 pacientes em
acompanhamento ambulatorial. A ferramenta mostrou-se adequada para mensurar o
autocuidado bem como o conhecimento dos pacientes acerca da doença (RABELO;
MANTOVANI; ALITI; DOMINGUES, 2011).
Bem como, a partir de instrumento próprio, pesquisadores identificaram as
ações de autocuidado de 120 pacientes em dois cenários: pronto-socorro e
ambulatório. Os resultados mostraram dificuldade dos pacientes em perceber sinais
de descompensação da doença, como por exemplo o aumento de peso e edema
periférico, entretanto, em conformidade com o estudo anterior, a ferramenta se
mostrou útil na avaliação do autocuidado (NASCIMENTO; PUSCHEL, 2013).
Os resultados desse estudo funcionam como alerta para os profissionais que
atuam diretamente com os pacientes portadores de IC, no que tange a
responsabilidade de reforçar a cada consulta os sinais e sintomas de agudização da
doença bem como orientar o usuário sobre a tomada de medidas rápidas e eficazes
com a finalidade de evitar a piora do quadro clínico e consequentemente a
hospitalização.
Ainda sobre a eficácia de instrumentos elaborados pelos próprios autores, um
estudo realizado com 42 pacientes em acompanhamento ambulatorial cuja
finalidade foi analisar o conhecimento de pacientes com IC sobre a doença, mostrou
efetividade no alcance do seu objetivo através do questionário e evidenciou um
autocuidado influenciado pela experiência de convívio com a doença e não a partir
de orientações profissionais (FREITAS; PUSCHEL, 2013).
Essa pesquisa mostra um déficit no que se refere as orientações fornecidas
pelos profissionais de saúde, incluindo o enfermeiro, acerca da IC. O estudo é de
marcante relevância no sentido de incentivar esses profissionais a realizarem uma
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educação em saúde pautada em orientações consistentes, baseadas em evidências
científicas, capacitando o usuário para realizar uma gestão eficaz do seu regime
terapêutico.
Um estudo brasileiro realizado no ano 2016 associou a EAC-IC e a Escala
Europeia de Autocuidado com o intuito de verificar a correlação entre o autocuidado
e reinternações hospitalares entre pacientes com IC. Uma amostra composta por 82
pacientes hospitalizados respondeu aos questionários. Os resultados mostraram
correlação importante entre o perfil de autocuidado e o número de readmissões
hospitalares por descompensação da doença (LINN; AZZOLIN; SOUZA, 2016).
Indo ao encontro da pesquisa anterior, outros estudos apontaram deficiência
de autocuidado, o que pode contribuir para repetidas hospitalizações entre os
pacientes com IC. Em estudo realizado com 280 pacientes em acompanhamento
ambulatorial, os autores concluíram que a aplicação da escala de autocuidado
(EHFScBS) foi importante no sentido de ajudar a identificar grupos de risco para
déficit de autocuidado e a partir de então direcionar as intervenções de enfermagem
com o propósito de aumentar a adesão ao autocuidado (OK; CHOI, 2015).
Ainda em relação a um comportamento de autocuidado ineficaz, autores
australianos investigaram, através da EAC-IC as habilidades de autocuidado de 143
pacientes portadores IC. Os resultados mostraram que o gerenciamento do
autocuidado não foi eficaz. (CAMERON; WORRALL-CARTERW; PAGE; STEWART,
2010). Em 2015, usando a mesma escala, 116 pacientes brasileiros, em
acompanhamento

ambulatorial,

também

demostraram

comportamento

de

autocuidado inadequado (CONCEIÇÃO; SANTOS; SANTOS; CRUZ, 2015).
Os estudos apresentam resultados em comum no que tange ao perfil de
autocuidado deficiente entre os pacientes com insuficiência cardíaca, assumindo
uma função sinalizadora para que a importância da adesão ao autocuidado e
demonstrando a eficiência no uso de escalas para identificar as falhas
comportamentais dos pacientes.
Em recente estudo, realizado em 2017, os autores buscaram descrever a
adesão as diretrizes internacionais para o manejo da IC crônica entre 155 pacientes
domiciliados. O desfecho encontrado mostra uma subotimização na adesão ao
tratamento da doença na atenção primária e aponta a necessidade de melhorias na
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educação do paciente e comportamento de autocuidado (GEIZEMAN; ARNE;
THEANDER, 2017).
Essa pesquisa salienta a importância da atenção básica no atendimento
integral ao usuário com IC revelando a necessidade de orientações, não só no
ambiente hospitalar ou ambulatorial, mas também durante o acompanhamento pelos
enfermeiros da atenção primária, constituindo-se em importante ferramenta na
prevenção de episódios de descompensação da doença.
O comportamento de autocuidado de 86 pacientes chineses hospitalizados foi
descrito utilizando a EAC-IC. Os autores encontraram déficit de autocuidado e
enfatizaram a importância da equipe multidisciplinar no processo educativo desses
pacientes e ainda apontaram a motivação como forma de tornar os usuários mais
ativos em seu autocuidado (TUNG et al, 2011).
O estudo destaca a relevância de uma equipe multidisciplinar no tratamento
do paciente portador de IC, o que proporciona ao usuário um cuidado integral e
qualificado, realizado por profissionais capacitados para, dentre outras funções,
envolver o paciente no controle da sua doença através de adesão do
comportamento de autocuidado.
Em 2008, pesquisadores americanos concluíram que a identificação da
tipologia do autocuidado pode desempenhar um papel útil na orientação de
intervenções que apoiam esse comportamento. Outro desfecho encontrado foi que
atitude, autoeficácia e cognição executam papel fundamental no autocuidado na IC.
O comportamento de autocuidado foi mensurado pelos autores através da EAC-IC
(DICKSON; DEATRICE; RIEGEL, 2008).
A pesquisa aponta para a versatilidade das escalas de autocuidado,
mostrando que as mesmas podem ser utilizadas em diferentes cenários. Os
instrumentos se mostraram eficazes no sentido de nortear as intervenções dos
enfermeiros e apontar os pacientes com risco para autocuidado insatisfatório. A
partir dessa revisão optou-se por utilizar a EAC-IC em virtude de sua vasta e maior
utilização e ainda por entender que a mesma possui abrangência superior em
comparação a outros instrumentos, quando se trata dos aspectos que envolvem o
autocuidado na IC.
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Quadro 2: Características dos estudos que avaliaram o autocuidado através de instrumentos
validados no período de 2008-2018. Niterói, 2018.
TÍTULO, AUTOR,
ANO, PAÍS,
PERIÓDICO

OBJETIVO

MÉTODO E APLICAÇÃO DO
INSTRUMENTO

CONCLUSÃO

Adaptação
transcultural
e
validação de um
questionário
de
conhecimento
da
doença
e
autocuidado,
para
uma amostra da
população brasileira
de pacientes com
insuficiência
cardíaca.
Rabelo ER, Mantovani
VM,
Aliti
GB,
Domingues FB. 2011
Brasil
Rev. Latino-Am de
Enfermagem.

Realizar
a
adaptação
transcultural de um
questionário
que
avalia
o
conhecimento sobre
a
insuficiência
cardíaca (IC) e o
autocuidado
e
analisar
sua
validade
de
conteúdo
e
a
reprodutibilidade
para uso no Brasil.

Estudo
de
validação
de
instrumento
Amostra: 153 pacientes
Cenário: Ambulatório
Instrumento:
Questionário
validado
para
avaliar
o
comportamento de autocuidado.
O instrumento adaptado possui 14
questões e para cada questão
correta o paciente ganha um
ponto, o escore de acertos do
instrumento poderia variar de zero
a 14.
Aplicação: Pessoalmente
Participantes: Pacientes

O
instrumento
validado mostrouse
ferramenta
adequada
para
avaliar
o
conhecimento
de
pacientes
brasileiros com IC.

Identificar as ações
de autocuidado dos
portadores
de
insuficiência
cardíaca em dois
cenários: no pronto
socorro
e
no
ambulatório
e
identificar
os
principais
fatores
precipitantes
de
descompensação.

Estudo transversal
Cenário: Hospital e ambulatório
Amostra: 120 pacientes
Instrumento:
Questionário
construído e validado para o
próprio estudo.
Grupo A- 60 pacientes em
acompanhamento
ambulatorial.
Grupo B- 60 pacientes atendidos
no pronto socorro.
Instrumento 1: Composto por 3
partes: Perfil sócio demográfico,
conhecimento da doença e perfil
clínico;
Instrumento 2: Questionário de
adesão
ao
tratamento
farmacológico e não farmacológico
com 10 itens (6 pontos cada)
Instrumento 3- Aplicado somente
ao grupo B após análise de
resultados,
é
composto
de
avaliação
hemodinâmica
e
classificação dos pacientes em
relação a sintomas de congestão e
baixo débito.
Aplicação: Pessoalmente
Participantes: Pacientes

Os
pacientes
realizam ações de
autocuidado, com
dificuldade
na
percepção de piora
clínica relacionada
ao aumento recente
do peso e edema
periférico;
comunicação com
equipe de saúde;
controle de peso e
vacinação
contra
influenza.
Entretanto,
não
houve
diferença
significativa entre o
autocuidado
de
pacientes
do
ambulatório e do
pronto-socorro.

Ações
de
autocuidado
em
portadores
de
Insuficiência
Cardíaca.
Nascimento
HR,
Puschel VAA. 2013
Brasil
Acta Paulista Enferm.
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TÍTULO, AUTOR,
ANO, PAÍS,
PERIÓDICO

Autocuidado
de
pacientes
com
insuficiência
cardíaca.
Conceição AP, Santos
MA, Santos B, Cruz,
DALM 2015
Brasil Rev Latino-Am
Enferm.

Insuficiência
cardíaca:
expressões
do
conhecimento
das
pessoas sobre a
doença. Freitas MTS,
Puschel VAA 2013
Brasil
Rev
Esc
Enferm-USP.

OBJETIVO

MÉTODO E APLICAÇÃO DO
INSTRUMENTO

CONCLUSÃO

Descrever
o
comportamento de
autocuidado e seus
fatores associados
em
amostra
pacientes
brasileiros
insuficiência
cardíaca.

Estudo observacional-transversal
Amostra: 116 pacientes
Cenário: Ambulatório
Instrumento:
Escala
de
Autocuidado para
Pacientes
com
Insuficiência
Cardíaca (EAC-IC)
EAC-IC: Medida de autocuidado
composta por 22 itens divididos
em três escalas:
Manutenção do autocuidado -10
itens
Manejo do autocuidado - 06 itens
Confiança no autocuidado - 06
itens
Aplicação: Pessoalmente
Participantes: Pacientes

O
autocuidado
mostrou-se
inadequado
nos
pacientes
brasileiros
portadores de IC,
porém semelhante
ao de pacientes de
outros países.

Estudo exploratório descritivo
Amostra: 42 pacientes
Cenário: Ambulatório
Instrumento:
Questionário
semiestruturado.
O
instrumento
aplicado
é
composto de 3 partes:
1 - Identificação e dados
sociodemográficos.
2 - Perfil de saúde e tratamento.
3 - Conhecimento da doença e
tratamento (perguntas abertas).
Após análise de conteúdo,
emergiram
duas
categorias:
Conhecimento da Insuficiência
Cardíaca e Conhecimento do
Tratamento
da
Insuficiência
Cardíaca.
Aplicação:
Pessoalmente
Participantes: Pacientes

O
conhecimento
dos participantes da
pesquisa, e nesse
contexto se insere o
saber
sobre
o
autocuidado,
é
permeado
pela
experiência
de
conviver com a IC e
está voltado para
os
sinais
e
sintomas,
bem
como
para
o
cuidado
diário
visando o controle
da doença. Isso
sugere
um
conhecimento mais
vivido
do
que
adquirido
conceitualmente,
por
exemplo,
através
de
informações
dos
profissionais
de
saúde.

Caracterizar
pessoas
com
Insuficiência
Cardíaca
(IC)
segundo
perfil
sociodemográfico,
de saúde e de
tratamento
e
analisar
o
conhecimento sobre
a
doença
e
tratamento.
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TÍTULO, AUTOR,
ANO, PAÍS,
PERIÓDICO

OBJETIVO

MÉTODO E APLICAÇÃO DO
INSTRUMENTO

CONCLUSÃO

Associação
entre
autocuidado
e
reinternação
hospitalar
de
pacientes
com
insuficiência
cardíaca. Linn AC,
Azzolin K, Souza EM.
2016 Brasil Rev Bras
Enferm.

Verificar
a
associação entre o
autocuidado e o
número
de
reinternações
hospitalares
de
pacientes
com
diagnóstico de IC
descompensada,
bem como testar a
aplicabilidade
de
dois instrumentos
de avaliação de
autocuidado.

Estudo longitudinal-retrospectivo.
Amostra: 82 pacientes
Cenário: Hospital
Instrumentos: European Heart
Failure Selfcare Behaviour Scale
(EHFScBS)
e
Escala
de
Autocuidado para Pacientes com
Insuficiência Cardíaca (EAC-IC)
Participantes: Pacientes
Aplicação: Pessoalmente

Houve correlação
entre os escores de
autocuidado
com
número
de
reinternações
hospitalares por IC
descompensada.
Escolaridade
e
idade mostraram-se
associadas
ao
autocuidado
dos
pacientes com IC.

Self-care behaviours
and heart failure:
does
experience
with
symptoms
really
make
a
difference?
Cameron J, WorrallCarter L, Page K,
Stewart
S.
2010
Austrália
Eur
J
Cardiovasc Nurs.

Nesse estudo, o
nível
de
experiência foi um
determinante para
o
manejo
e
manutenção
do
Estudo prospectivo
autocuidado, mas
Amostra: 143 pacientes
não se mostrou
Cenário: Hospital e domicílio
impactante no que
Instrumento:
Escala
de se
refere
a
Autocuidado para
confiança
do
Insuficiência Cardíaca – EAC-IC
paciente
em
realizar
o
Investigar
as Pacientes foram designados em
autocuidado.
habilidades
dos novatos, quando o diagnóstico da
Embora
os
pacientes com e IC e início de tratamento
pacientes
possuíam
menos
2
meses,
e
sem
experiência
designados como
dos sintomas de experientes se o diagnóstico e
experientes tenham
tratamento
haviam
sido
insuficiência
realizado
mais
realizados
em
um
período
cardíaca (IC).
ações
de
superior a 2 meses.
autocuidado,
suas
A aplicação do instrumento foi
de
realizada
pelo
pesquisador habilidades
gerenciamento
não
principal de acordo com a
foram satisfatórias.
disponibilidade do paciente.
Esse
resultado
Aplicação: Pessoalmente
ressalta
a
Participantes: Pacientes
necessidade
de
avaliação contínua
do autocuidado nos
pacientes em vez
da adoção de uma
abordagem geral.
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TÍTULO, AUTOR,
ANO, PAÍS,
PERIÓDICO

Factors
Affecting
Adherence to Selfcare
Behaviors
among Outpatients
with Heart Failure in
Korea
Ok, JS, Choi H 2015
Korea
Korean Journal of
AdultNursing.

Adherence
to
guidelines
in
patients
with
chronic heart failure
in primary health
care Giezeman M,
Arne M, Theander K.
2017 Suécia Scand J
Prim Health Care.

OBJETIVO

MÉTODO E APLICAÇÃO DO
INSTRUMENTO

CONCLUSÃO

Avaliar
o
conhecimento
sobre insuficiência
cardíaca e adesão
ao comportamento
de autocuidado e
identificar
fatores
que
afetam
a
adesão
ao
comportamento de
autocuidado entre
pacientes coreanos
com
insuficiência
cardíaca (IC).

Estudo correlacional
Amostra: 280 pacientes
Cenário: Ambulatório
Instrumento: Escala Europeia de
autocuidado para pacientes com
IC (EHFScBS).
Os
pacientes
responderam
questionários sobre autocuidado
e conhecimento de insuficiência
cardíaca.
Além
disso,
os
pesquisadores coletaram dados
sobre suporte social, capacidade
funcional
e
gravidade
dos
sintomas. Todos os dados foram
posteriormente correlacionados.
Aplicação: Pessoalmente
Participantes: Pacientes

Esse estudo foi
significativo
a
medida em que
pode
ajudar
a
identificar grupos
de pacientes com
alto
risco
para
déficit
de
autocuidado
e
orientar possíveis
intervenções
de
enfermagem para
aumentar
a
adesão,
como
apoios sociais e
programas
de
educação
do
paciente.

Descrever
a
adesão
às
diretrizes
internacionais para
o
manejo
da
insuficiência
cardíaca
crônica
(ICC) acerca de
diagnóstico,
tratamento
farmacológico
e
comportamento de
autocuidado
na
atenção primária à
saúde.

Estudo transversal /descritivo
Amostra: 155 pacientes
Cenário: Domicílio
Instrumento: Escala Europeia de
autocuidado para pacientes com
IC (EHFScBS).
Os pacientes selecionados para o
estudo
receberam
os
questionários
através
dos
correios. Além da escala de
autocuidado, um questionário
adicional
foi
enviado
contemplando questões sobre
suporte social, conhecimento
sobre diagnóstico da IC e contato
com os serviços de saúde. Outras
informações importantes foram
coletadas através de prontuários.
Aplicação: À distância
Participantes: Pacientes

A
adesão
às
diretrizes para a
prática
de
diagnóstico
e
tratamento
farmacológico na
atenção
primária
ainda
é
subotimizada, mas
parece
estar
melhorando
quando comparada
a
estudos
anteriores.
São
necessárias
melhorias
nas
áreas de educação
e comportamento
de autocuidado do
paciente.
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TÍTULO, AUTOR,
ANO, PAÍS,
PERIÓDICO

OBJETIVO

MÉTODO E APLICAÇÃO DO
INSTRUMENTO

CONCLUSÃO

Self care behavior in
patients with heart
failure in Taiwan
Tung et al 2011 China
Eur J Cardiovasc
Nurs.

Esse
estudo
forneceu
informações
detalhadas sobre o
Estudo descritivo, transversal e comportamento de
autocuidado
em
correlacional
pacientes
com
Amostra: 86 pacientes
insuficiência
Descrever
os Cenário: Hospital
cardíaca
em
comportamentos de Instrumento:
Escala
de Taiwan.
As
autocuidado
e Autocuidado para
informações podem
fatores
ajudar
aos
Insuficiência Cardíaca – EAC-IC
demográficos
profissionais
de
pacientes
foram
associados
que Potenciais
saúde a realizar
convidados
a
comparecer
ao
afetam
tais
intervenções
comportamentos na ambulatório médico, e após o
educativas
nas
consentimento,
responderam
dois
população
com
áreas
de
déficit
de
questionários:
dados
insuficiência
adesão
bem
como
cardíaca
em demográficos e comportamento
equipe
de autocuidado. Os dados foram a
Taiwan.
multidisciplinar
correlacionados posteriormente.
deve usar esses
Aplicação: Pessoalmente
dados para educar
Participantes: Pacientes
e
motivar
os
pacientes com IC a
se
tornarem
participantes ativos
em seus cuidados.

A typology of heart
failure
selfcare
management in nonelders. Dickson VV,
Deatrick JA, Riegel B.
2008 EUA Eur J
Cardiovasc Nurs.

Os
resultados
desse
estudo
mostraram que as
Estudo de métodos mistos
atitudes,
a
autoeficácia e a
Amostra: 41 pacientes
cognição
Cenário: Ambulatório
desempenham um
Instrumentos:
entrevista
papel crítico no
semiestruturada e Escala de
autocuidado da IC.
Autocuidado para Insuficiência
A
tipologia
do
Cardíaca – EAC-IC.
autocuidado da IC
Em uma única sessão, os pode ser útil no
pacientes
preencheram
um desenho
de
questionário
com
dados intervenções que
sociodemográficos e participaram visam apoiar o
de uma entrevista sobre atitudes, autocuidado,
crenças de autoeficácia e práticas particularmente
de autocuidado.
entre
aqueles
Aplicação: Pessoalmente
pacientes
com
déficit cognitivo, má
Participantes: Pacientes
autoeficácia
e
atitudes
divergentes.

Examinar
a
contribuição
de
atitudes,
autoeficácia
e
cognição para o
manejo
do
autocuidado
na
insuficiência
cardíaca (IC).
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2.1.8.1 Escala de KATZ
Ainda na avaliação do autocuidado e visando um maior alcance dentre os
pacientes, ou seja, incorporando ao estudo aqueles que ainda não possuem a
insuficiência cardíaca instalada (assintomáticos, estágios A e B), optou-se por
aplicar também a Escala de Katz, cujas variáveis se relacionam com as atividades
básicas

diárias

que

compreendem

ações

de

autocuidado

bem

como

a

funcionalidade do paciente.
A incapacidade funcional consiste na dificuldade em desempenhar atividades
cotidianas em algum domínio da vida, em função de determinada condição de
saúde. Associada a fatores multidimensionais, a incapacidade funcional pode ser
mensurada sob a ótica de dois domínios: a realização de atividades básicas da vida
diária (ABVD), ou seja, tarefas ligadas ao autocuidado, como alimentar-se e banharse; e a realização das atividades instrumentais da vida diária (AIVD), relacionadas à
independência do indivíduo na sociedade, como, por exemplo, fazer compras e
utilizar meio de transporte (NUNES et al., 2017).
A Escala de Katz ou Escala de Independência em Atividades da Vida Diária
(EIAVD) é uma das escalas mais utilizadas para avaliar o desempenho nas
atividades do cotidiano e a capacidade funcional do paciente. O instrumento consta
de seis itens que medem o desempenho do indivíduo nas atividades de autocuidado,
os quais obedecem a uma hierarquia de complexidade, da seguinte forma: tomar
banho, capacidade para vestir-se, higiene pessoal, transferência, controle de
esfíncter e alimentação (LINO et al., 2008).

2.2 Atenção primária à saúde
O processo do cuidado integral à saúde é compromisso básico do Sistema
Único de Saúde (SUS) e da atenção primária à saúde (APS) através da Estratégia
de Saúde da Família (ESF). Esse cuidado envolve a promoção da saúde, a redução
de risco ou manutenção de baixo risco, a detecção precoce e o rastreamento de
doenças, assim como o tratamento e a reabilitação (BRASIL, 2013).
A atenção primária a saúde é desenvolvida através de práticas de cuidado e
gestão, democráticas e participativas, onde o trabalho é realizado em equipe. Suas
ações são dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em
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que vivem essas populações e valorizando o sujeito em sua singularidade e inserção
sociocultural, buscando produzir a atenção integral (BRASIL, 2012).
Considerada a principal porta de entrada para os serviços de saúde, a
atenção primária deve ser o contato preferencial dos usuários, sendo desenvolvida
com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das
pessoas. Esse atendimento primário está pautado nos princípios da universalidade,
da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da
atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação
social.
A atenção primária a saúde é responsável pela ordenação da rede e pela
coordenação do cuidado. Isso se justifica, especialmente por dois fatos. Um deles é
o princípio organizativo das redes de atenção à saúde (RAS), que deve ser
constituída a partir das necessidades de saúde da população. É na APS que as
pessoas são cadastradas, acompanhadas, estratificadas em relação a riscos e
vulnerabilidades e têm, portanto, suas, necessidades identificadas de forma mais
abrangente. Outro fato, se deve a hegemonia das doenças crônicas no perfil
epidemiológico, o que requer atendimento diferenciado e integral da atenção básica
(CHUEIRI; HARZHEIM; TAKEDA, 2017).
Uma equipe de saúde se consolida ao oferecer cuidado efetivo diante do
sofrimento dos indivíduos, famílias e comunidades. Não é considerada uma
estratégia da APS priorizar a prevenção em detrimento da atenção à demanda
espontânea originada do sofrimento social, emocional ou físico dos indivíduos.
Essas ações necessitam estar equilibradas de acordo com o perfil epidemiológico da
população, e com a participação da própria população no planejamento,
programação e avaliação das ações de saúde das equipes de Saúde da Família
(BRASIL, 2013).
A questão do rastreamento e do diagnóstico ou detecção precoce de doenças
é um tema relevante na prática da atenção primária à saúde, portanto, encontrar um
equilíbrio entre prevenção e tratamento de agravos e doenças se constitui em
importante obstáculo a ser superado diariamente por profissionais e serviços
primários de saúde. (BRASIL, 2013).
Atualmente, as equipes da atenção primária lidam com um grande desafio
que é a Atenção em Saúde para as doenças crônicas. Essas condições são muito
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prevalentes, multifatoriais com coexistência

de determinantes biológicos e

socioculturais, e sua abordagem, para ser efetiva, necessariamente envolve as
diversas categorias profissionais das equipes de Saúde e exige o protagonismo dos
indivíduos, suas famílias e comunidade (BRASIL, 2014).
O acesso e a qualidade dos cuidados prestados pela atenção primária à
saúde são elementos imprescindíveis para os sistemas de saúde, frente ao desafio
da prevalência crescente das doenças cardiovasculares na população (LENTSCH;
MATHIAS, 2015).
A efetividade das ações realizadas pela APS tem sido investigada através de
indicadores de atividade hospitalar, com base no pressuposto de que altas taxas de
internação por condições de saúde sensíveis à APS podem resultar do acesso
precário aos serviços de saúde primários. (MACINKO et al., 2010). Nessas
circunstâncias, a internação atua como elemento sinalizador de problemas nos
serviços de saúde da atenção básica, traduzindo a realidade da população e
fornecendo subsídios para o aperfeiçoamento e monitoramento da APS (LENTSCK;
MATHIAS, 2015).
Condições sensíveis à atenção primária (CSAP) são agravos de saúde que
podem ser atendidos de forma adequada e efetiva pela APS, sem necessidade de
hospitalização (NEDEL; FACCHINI; MARTÍN; NAVARRO, 2010). Hipertensão
arterial sistêmica (HAS), angina, insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e doenças
cerebrovasculares são algumas das doenças cardiovasculares contidas na Lista
Brasileira de Condições Sensíveis, podendo ser usadas como marcadores na
avaliação dos serviços básicos de saúde, por serem consideradas potencialmente
evitáveis (BRASIL, 2008).
No Brasil, a APS tem ampla história no sistema público de atenção à saúde,
importante para concretização dos princípios do SUS e institucionalização da
principal política pública de saúde vigente ― a Estratégia Saúde da Família - ESF
(MENDES, 2012), que, além de melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados
primários, visa reorganizar a prática assistencial (FERNANDES; CALDEIRA; FARIA
NETO, 2009).
A Estratégia de Saúde da Família, através de suas ações desenvolvidas na
APS, é capaz de prevenir complicações como o infarto agudo do miocárdio, o
acidente vascular encefálico e a insuficiência cardíaca. Dentre essas ações destaca-
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se a detecção precoce, tratamento para alto risco e, principalmente, avaliação
cardiovascular, acompanhamento e aconselhamento (OMS, 2011).
Existe uma realidade complexa no atendimento dos serviços de APS, nela os
rastreamentos oportunísticos se mesclam com o cuidado clínico cotidiano, seja por
iniciativa do paciente, seja pelo profissional ou ainda demanda institucional local. Um
cuidado efetivo das pessoas requer atenção à experiência pessoal do processo de
saúde, sofrimento e doença, bem como entende-las no contexto de vida e
sociocultural para chegar a uma abordagem compartilhada com respeito à atenção à
saúde (BRASIL, 2013)
O Programa Médico de Família teve sua implantação em 1992, e por ocasião
do Estudo Digitalis em sua primeira fase (2009 a 2012), havia 148 mil indivíduos
cadastrados no Programa.

2.3 Autocuidado
Ao refletir sobre o cuidado nos leva a especular o que é o cuidar, quem cuida
e por que cuidamos, e nessa perspectiva de compreensão, o cuidado tem diversos
significados, por vezes, complexos, e sem uma concepção definida. O cuidado está
inserido na sociedade desde o início da história do ser humano, acompanha a
evolução do tempo, convive com as mais diversas formas de sociedade e está no
interior das discussões nos diferentes contextos coletivos (SILVA et al., 2009).
Nesse sentido, buscar diferentes comportamentos em relação ao outro e
discutir as singularidades do fenômeno do cuidado humano, compõe uma série de
concepções teóricas no campo da saúde e enfermagem (SILVA et al., 2009).
O autocuidado foi mencionado pela primeira vez no âmbito da enfermagem,
em 1958, quando a enfermeira Dorothea Elizabeth Orem passou a questionar
acerca do porquê os indivíduos necessitam do auxílio de enfermagem e podem ser
ajudados pela mesma. A partir dessa reflexão, formulou a teoria do déficit de
autocuidado como uma teoria geral composta por três conceitos relacionados: a
teoria do autocuidado (descreve e explica ao autocuidado), a teoria do déficit do
autocuidado (explica as razões pelas quais a enfermagem pode ajudas as pessoas)
e a teoria dos sistemas de enfermagem (descreve as relações que são essenciais
estabelecer e manter que se dê enfermagem) (EBEM et al., 1994).
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Agregados a essas três teorias, Orem preconiza seis conceitos centrais e um
periférico. Os seis conceitos centrais são: autocuidado, ação de autocuidado, déficit
de autocuidado, demanda terapêutica de autocuidado, serviços de enfermagem e
sistemas de enfermagem. O conceito periférico a teórica denominou de fatores
determinantes básicos, que é fundamental para a compreensão de sua teoria geral,
são eles: idade, sexo, estado de desenvolvimento, condição de saúde, orientação
sociocultural e os fatores do sistema de atendimento à saúde (FOSTER; BENNET,
2000).
O autocuidado é uma atividade do indivíduo apreendida pelo mesmo e
orientada para um propósito. É uma ação desenvolvida em situações concretas da
vida e que o indivíduo direciona para si próprio ou para regular os fatores que afetam
seu próprio desenvolvimento, atividades em benefício da vida, saúde e bem-estar,
(SILVA et al., 2009). Segundo Orem, o autocuidado tem como objetivo o emprego
de ações de cuidado, seguindo um modelo que favorece o desenvolvimento do ser
humano. As ações que constituem o autocuidado são os requisitos universais, de
desenvolvimento e de alterações da saúde (OREM; TAYLOR; RENPENNING, 2001).
Os requisitos universais do autocuidado são comuns a todos os indivíduos e
englobam a conservação do ar, água, alimentos, eliminação, exercício e descanso,
solidão e interação social, prevenção de risco e promoção da atividade humana
(OREM; TAYLOR; RENPENNING, 2001). Os requisitos de desenvolvimento ocorrem
quando há a necessidade de ajuste às mudanças que surjam na vida do indivíduo.
Os requisitos por alteração da saúde acontecem quando o indivíduo em estado
patológico necessita adaptar-se a tal situação (DIÓGENES; PAGLIUCA, 2003).
Quando esses requisitos são proporcionados de forma eficaz para
estabelecer o autocuidado, se atinge o bem-estar e a saúde (OREM; TAYLOR;
RENPENNING, 2001).
O autocuidado nas doenças crônicas está relacionado à manutenção de nível
apropriado de bem-estar físico e psicológico, diminuição da morbimortalidade e do
uso e custo dos serviços de saúde, aumento da satisfação do paciente, melhora do
senso de controle e da qualidade de vida, razões pelas quais o autocuidado é
preocupação central no cuidado às pessoas com doenças crônicas (SCHNELLHOEHN; NAIMARK; TATE, 2009).
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O conceito de autocuidado tem evoluído ao longo dos anos. Está agregado à
autonomia, independência e responsabilidade individuais para comportamentos
saudáveis, assim como para o desenvolvimento de atividades necessárias para
gerenciar e monitorar as condições de saúde (RIEGEL; LEE; DICKSON; CARLSON,
2009).
No âmbito da IC, um dos principais problemas de saúde público na
atualidade, um autocuidado adequado contribuiria para redução dos eventos
adversos atrelados a complexidade e cronicidade da doença, como os altos índices
de reinternação e mortalidade (RIEGEL; LEE; DICKSON, 2011).
No que se refere ao motivo de descompensação da IC, a falta de adesão ao
tratamento foi identificada como causa principal. O fato pode estar associado a
diferentes fatores, tais como: escasso conhecimento sobre a doença, o não
acompanhamento do paciente por uma equipe multidisciplinar especializada, ou
ainda, carência de orientações sistematizadas, fatores que influenciam no
autocuidado (RABELO et al, 2012).
Apesar das novas tecnologias que têm sido desenvolvidas para melhorar a
saúde, a qualidade de vida e diminuir os custos da população com as doenças
crônicas, ainda são poucos os estudos que exploram o conhecimento do indivíduo
com IC sobre sua doença e tratamento (FREITAS; PUSCHEL, 2013).
O pouco conhecimento sobre a insuficiência cardíaca e seu tratamento, bem
como medidas de autocuidado, tem sido considerado como preditor de instabilidade
hemodinâmica e consequente readmissão hospitalar. Acredita-se que a falta de
informações acerca da doença contribua para piora da qualidade de vida, isolamento
social, aumento das comorbidades, ausência de autocuidado, desconhecimento de
sinais e sintomas e não adesão ao tratamento (MEDEIROS; MEDEIROS, 2017).
Por isso, a educação em saúde deve ser desenvolvida, visando o
encorajamento do portador de IC para o conhecimento sobre a doença. A educação
do paciente deve combinar o conhecimento popular e de senso comum com o
conhecimento científico para que o indivíduo possa associar as informações e dar
significado a elas (FREITAS; PUSCHEL, 2013).
O autocuidado inclui uma diversidade de comportamentos relacionados à
saúde e é influenciado por diferentes fatores individuais, sociais e ambientes. Sendo
assim, as intervenções de enfermagem devem ser desenvolvidas com o objetivo de
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atender adequadamente as necessidades do paciente através de um planejamento
meticuloso, escolha da melhor abordagem e uma avaliação rigorosa de sua eficácia
na otimização da prática do autocuidado e de sua tradução em resultados clínicos
(BOISVERT et al., 2015).

2.4 Insuficiência cardíaca, enfermagem e autocuidado
A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa que resulta em um número
considerável de hospitalizações

(MANGINI et al., 2008). O manejo não

farmacológico dos portadores de IC vem demonstrando, ao longo dos anos,
benefícios

na

redução

dessas

reinternações,

melhora

da

sobrevida

e,

principalmente, da qualidade de vida. A estratégia, baseada em educação em
saúde, engloba o conhecimento da síndrome e seu o autocuidado, envolvendo
orientações como restrição hidrossalina, atividade física, verificação diária de peso,
reconhecimento precoce de sinais e sintomas de descompensação, entre outras
medidas (MANTOVANI et al., 2015).
Entretanto, apesar da associação do tratamento não farmacológico ao
tratamento farmacológico otimizado, as taxas de readmissão hospitalar após a alta
por IC ainda são consideradas elevadas e estão relacionadas, principalmente, a má
adesão a terapia prescrita ou a incapacidade do paciente de identificar a
sintomatologia preditiva de agudização da doença (MANTOVANI et al., 2015).
O descontrole do número de reinternações faz com que a IC seja a principal
causa de hospitalização cardiovascular no Brasil e no mundo, com alto consumo de
recursos. O alto número de internações, o custo elevado a cada admissão hospitalar
e a incapacidade que a doença gera ao seu portador, muitos em fase laboral ativa,
faz com que a IC se associe a graves consequências sociais e econômicas
(BARROS E SILVA et al., 2014).
Desta forma, é imprescindível que o paciente receba orientações acerca do
seu tratamento, farmacológico e não-farmacológico, e essas informações devem ser
fornecidas desde a admissão até a alta hospitalar (SOUZA; QUELUCI, 2014),
evidenciando o papel fundamental do enfermeiro, no sentido de reforçar a
necessidade de se manter o cumprimento adequado da terapêutica proposta no
domicílio e no acompanhamento ambulatorial.
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Pacientes com IC sofrem de fadiga extrema, devido à baixa perfusão dos
tecidos corporais. Isso repercute na qualidade de vida e nas funções pessoal e
social, levando à perda progressiva da capacidade de se cuidar. Isso traz como um
dos principais desafios para a enfermagem, que objetiva o tratamento da pessoa
com IC, a melhora do autocuidado desse indivíduo (RODRIGUES-GÁZQUEZ;
ARREDONDO-HOLGUÍN; HERRERA-CORTÉS, 2012).
Amplamente utilizada no cenário ambulatorial e hospitalar, a educação em
saúde propõe estratégias comprovadamente benéficas na promoção a saúde e no
tratamento de doenças, sobretudo as crônicas, como a insuficiência cardíaca
(DWINGER, et al., 2013).
A educação em saúde é um fator influenciador diretamente relacionado com
os resultados positivos de autocuidado do paciente e sua meta consiste em ensinar
as pessoas a viver a vida de forma mais saudável possível, no sentido de atingir o
seu potencial de saúde máximo (RABELO; MANTOVANI; ATILI; DOMINGUES,
2011). Portanto, os enfermeiros, notáveis educadores da saúde, possuem a
importante tarefa de intervir no conhecimento do paciente com IC, capacitando-o
como principal gestor do seu processo de adoecimento e tratamento.
A eficácia das estratégias educativas implementadas por enfermeiros para
melhorar o conhecimento geral dos pacientes com IC pode ser observada através de
um estudo prospectivo de uma coorte ambulatorial de 308 pacientes portadores da
doença em três hospitais universitários localizados na região metropolitana de
Atlanta, que constatou que várias recomendações de autocuidado estavam
associadas com melhores taxas de adesão e um número menor de hospitalizações
por todas as causas (MARTIN, et al., 2013).
Corroborando com o estudo anterior, um ensaio clínico em que os
enfermeiros realizavam uma intervenção educativa composta por visitas domiciliares
e telefonemas durante um período de acompanhamento de seis meses apresentou
resultados positivos em termos de adesão, conhecimento e autocuidado (BOCCHI et
al., 2008).
Ainda reforçando a relevância do profissional enfermeiro junto a esses
pacientes, em 2011 e 2012 um estudo foi desenvolvido em duas clínicas
especializadas de IC cujo objetivo foi analisar a adesão ao tratamento de pacientes
portadores de insuficiência cardíaca acompanhados por enfermeiros. A pesquisa
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mostrou que de um total de 124 pacientes com autocuidado adequado, metade
havia comparecido a pelo menos quatro consultas de enfermagem antes de serem
incluídos no estudo. Esse dado evidencia a valia do enfermeiro no seguimento a
esses pacientes e a contribuição na melhora da qualidade de vida, controle da
doença e autocuidado (SILVA et al., 2015).
Ao analisar a adesão dos pacientes ao tratamento, o enfermeiro tem a
possibilidade de identificar os fatores que podem interferir com suas escolhas e
implementar estratégias iniciais para reduzir crises de descompensação da IC e
consequentes hospitalizações não planejadas, enfatizando a importância do
autocuidado como meio de evitar as internações não desejadas (GUSMÃO et al.,
2009).
Os enfermeiros que assistem pacientes com insuficiência cardíaca crônica
vivenciam a dificuldade de interpretação de sinais e sintomas que se apresentam
como consequência do processo fisiopatológico; além disso, lidam frequentemente
com outros aspectos inerentes ao ser humano, que se desestabilizam diante da
doença e de seu tratamento (PEREIRA et al., 2015).
As intervenções educativas dirigidas às pessoas com o IC incluem diversas
estratégias, entre elas: encontros educativos, uso de materiais educativos impressos
entregues nas sessões, visita domiciliar e acompanhamento telefônico, que não
somente melhoram o conhecimento da enfermidade pelo paciente, mas, também,
incidem na autogestão de sua enfermidade e consequentemente no seu
autocuidado

(RODRIGUES-GÁZQUEZ;

ARREDONDO-HOLGUÍN;

HERRERA-

CORTÉS, 2012).
Uma revisão sistemática de estudos randomizados encontrou uma redução
de 25% no total do número de reinternações por descompensação de IC para
tratamentos multidisciplinares, dentre eles, a educação em saúde e monitoramento
telefônico. O monitoramento telefônico tem sido utilizado por enfermeiros como
estratégia para o processo educativo, para a identificação de sinais de
decompensação por IC e orientação à procura de atendimento médico (OLIVEIRA et
al., 2017).
Compreender a adesão dos pacientes é um processo complexo que vai do
cumprimento e acompanhamento do tratamento prescrito, incluindo o envolvimento
dos pacientes na definição de seu plano de cuidados, à busca do bem-estar e
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saúde, representada por mudanças no estilo de vida que incluem o comparecimento
às consultas, um maior controle da medicação resultando em autocuidado
satisfatório (GUSMÃO; MION JUNIOR, 2006).
Diante da importância do processo educativo voltado para o tratamento da IC
e do manejo por equipe multiprofissional com destaque para o enfermeiro, clínicas
especializadas têm feito muitos esforços para educar os pacientes sobre a doença,
tratamento e adesão (MOLLOY; O’CARROLL; WITHMAN; McMURDO, 2012).
Essas clínicas especializadas de insuficiência cardíaca, que têm por objetivo
garantir uma assistência de qualidade aos portadores da doença e ajudar na
aplicação prática do tratamento adequado, possibilitam um melhor conhecimento do
perfil desse grupo de pacientes e, em consequência, a elaboração de estratégias
para reduzir desfechos adversos nessa população (BARROS E SILVA et al., 2014).
Enfermeiros especialistas em IC estão constantemente em busca de
estratégias que possam melhorar a adesão ao tratamento e aperfeiçoar o
autocuidado, com ênfase nos programas educativos, importante ferramenta usada
pela equipe multiprofissional no acompanhamento desses pacientes. Esses
profissionais de saúde tem o intuito de aperfeiçoar o autocuidado visando a melhoria
na qualidade de vida dos pacientes e diminuição na utilização dos serviços de
emergência (ARRUDA et al., 2017).
Conhecer as percepções dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca
crônica e todos os aspectos subjetivos que envolvem o processo de adoecimento,
principalmente quando se trata de cronicidade, é imprescindível para que o cuidado
prestado pelo enfermeiro seja realizado de forma completa e eficaz, contribuindo
efetivamente para o bem-estar do cliente e garantido um autocuidado de qualidade
(OLIVEIRA; CORREIA; CAVALCANTI, 2013).
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS
3.1 Tipo de estudo
Trata-se de um subprojeto da pesquisa “Segunda Fase do Estudo DIGITALIS
no Programa Médico de Família do município de Niterói/RJ”, constituindo-se em um
estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa.
Cabe ressaltar que a primeira fase do estudo foi desenvolvida junto aos
módulos do Programa Médico de Família (PMF) de Niterói, o qual possuía uma
população adscrita em 2011 de aproximadamente de 148 mil indivíduos, dos quais
37.498 com idade ≥ 45 anos, sendo utilizado uma amostra estatística de 633
indivíduos.
Nessa amostra, foi feita uma inferência a partir de uma classificação para
atenção primária (AMMAR et al., 2007), a qual identificou: indivíduos saudáveis (78);
em estágios A (248) e B (243); e estágio C (64), onde estágios A e B são formas
assintomáticas e com grande risco para o desenvolvimento da IC, enquanto o
estágio C possui o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca.

3.2 Campo de pesquisa
O campo de estudo foi composto por 18 (vinte e quatro) módulos de saúde do
Programa Médico de Família (PMF) do município de Niterói/RJ, sorteados na
Primeira Fase do Estudo Digitalis.

3.3 População e amostra
Para a presente pesquisa, a amostra foi intencional aleatória, do tipo não
probabilística com 84 indivíduos, a partir de dados coletados na consulta ao
prontuário

individual

no

PMF,

no

questionário

único

e

avaliação

clínica

multidisciplinar nos módulos de saúde.
Destes 84 participantes, foram identificados 13 em estágio 0 (saudáveis), 28
em estágio A (assintomáticos), 39 em estágio B (assintomáticos), e 04 em estágio C
(sintomáticos).
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Foram considerados critérios de inclusão: ter participado da primeira fase do
Estudo Digitalis; assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);
dados completos no banco de dados do Estudo Digitalis. E como critérios de
exclusão: condição clínica descompensada ou com impedimento de comparecer ao
módulo de saúde no dia agendado.

3.4 Procedimento de coleta de dados
Para a coleta de dados a equipe foi composta por pesquisadores,
enfermeiras, acadêmicos e bolsistas de enfermagem, devidamente treinados. E esta
etapa do estudo deu-se em 18 módulos de saúde no período de outubro de 2017 a
01 de setembro de 2018, totalizando 24 visitas devido alguns módulos possuírem
um número maior de participantes.
A coleta de dados nos módulos foi realizada aos sábados, com duração
média de seis horas, com acesso e abertura exclusiva aos pesquisadores e apoio de
funcionários da Prefeitura Municipal de Niterói.
Todos os participantes da pesquisa realizaram os seguintes procedimentos:
preenchimento do questionário único (Anexo 1); consulta médica, consulta de
enfermagem, consulta de nutrição, medidas antropométricas e aferição de pressão
arterial.

3.5 Definições para este estudo
3.5.1 Escala de autocuidado para pacientes com insuficiência cardíaca – EAC-IC
(ÁVILA CW, 2012) versão adaptada e validada da Self-Care of Heart Failure
Index – SCHFI (RIEGEL et al., 2004)
Adaptada e validada para o português (Anexo 2), a qual contempla todos
os aspectos fundamentais relacionados ao autocuidado na IC, avaliando esse
comportamento nas etapas de Manutenção, Manejo e Confiança. Possui 22 (vinte e
duas) questões agrupadas em subescalas da seguinte forma: manutenção do
autocuidado, composta por dez itens; manejo do autocuidado, composta por seis
itens; e confiança no autocuidado, composta por seis itens.
Os escores de cada domínio variam de 0 a 100, e o autocuidado é
considerado adequando quando o valor encontrado em cada escala é igual ou
superior a 70 pontos (RIEGEL; LEE; DICKSON; CARLSON, 2009).
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3.5.2 Escala de Katz
Essa escala (Anexo 3) será aplicada para a avaliação do autocuidado em
indivíduos saudáveis e aqueles sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Ou
seja, as formas assintomáticas da doença (estágios A e B). A escala compreende
seis categorias: banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência,
alimentação, onde a interpretação ocorre da seguinte forma: 6: independente em
todas as seis funções; 5: independente em cinco funções e dependente em uma
função; 4: independente em quatro funções e dependente em duas; 3: independente
em três funções e dependente em três; 2: independente em duas funções e
dependente em quatro; 1: independente em uma função e dependente em cinco
funções; 0: dependente em todas as seis funções.
Para a presente pesquisa foram selecionadas as seguintes variáveis:
a) Sóciodemográficas
1- Sexo
2- Idade
3- Grau de escolaridade
4- Estado civil
5- Renda per capita
6- Cor da pele
b) Clínicas*
1- Hipertensão arterial sistêmica
2- Diabetes mellitus
3- Obesidade
c) Hábitos de saúde
1- Tabagismo
2- Consumo de álcool
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d) Escala KATZ
1- Tomar banho
2- Vestir-se
3- Uso do vaso sanitário
4- Transferência
5- Continência
6- Alimentação
*Autorreferida no questionário
•

Algum médico já lhe disse que o senhor (a) tem hipertensão (pressão
alta)?

•

Algum médico já lhe disse que o senhor (a) tem diabetes (açúcar no
sangue)?

•

Algum médico já lhe disse que o senhor (a) esteve com o colesterol alto
(gordura no sangue)?

e) Escala de Autocuidado para pacientes com Insuficiência Cardíaca (EACIC)
Manutenção do autocuidado (Seção A)
1 - Você se pesa?
2 - Verifica se os seus tornozelos estão inchados?
3 - Tenta evitar ficar doente (por exemplo: vacinar-se contra a gripe, evitar
contato com pessoas doentes)?
4 - Realiza alguma atividade física?
5 - É assíduo nas consultas com médico ou enfermeiro?
6 - Ingere uma dieta com pouco sal?
7 - Exercita-se por 30 minutos?
8 - Esquece-se ou deixa de tomar algum de seus medicamentos?
9 - Solicita alimentos com pouco sal quando come fora ou visita alguém?
10 - Usa um sistema (caixa de comprimido, lembretes) para ajudá-lo a
lembrar de seus medicamentos?
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11 - Pense em um dos recursos acima que você tentou na última vez em
que teve dificuldade para respirar ou tornozelos inchados, você tem
certeza de que este recurso o ajudou?

3.6 Tratamento e análise de dados
Após a aplicação do questionário único e os dados coletados, foi construído
um banco de dados, o qual foi analisado pelo programa SPSS (Statistical Package
for the Social Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2010.
Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos, utilizando a estatística
descritiva, onde utilizou-se ferramentas de análise exploratória, incluindo frequências
absolutas e percentuais.
Quanto a classificação de scores, na Escala de Katz, foi considerado
dependente todo indivíduo com resultado diferente de zero.
Enquanto, na Escala de Autocuidado para pacientes com Insuficiência
Cardíaca (Seção A), foi atribuído autocuidado inadequado se <28 pontos, e
autocuidado adequado se ≥ 28 pontos, para os indivíduos assintomáticos. E para os
indivíduos sintomáticos, autocuidado inadequado se <70 pontos, e autocuidado
adequado se ≥ 70 pontos.
Na análise inferencial de variáveis qualitativas a significância da associação
de variáveis foi investigada pelo teste Exato de Fisher. E para a comparação de
mais de 2 grupos acerca de variáveis qualitativas foi usado o teste de FreemanHalton (extensão do Teste Exato de Fisher).
O nível de significância adotado foi de 5%.
3.7 Aspectos éticos da pesquisa
Por se tratar de um subprojeto da segunda fase do Estudo DIGITALIS, por
ocasião informa-se que o referido possui aprovação no Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, sob o parecer (Anexo 4):
1.388.594 (CAAE: 49637115.7.0000.5243).
Quanto aos riscos, todos os procedimentos que serão realizados serão não
invasivos, exceto, a coleta de sangue, onde poderá haver desconforto. Contudo, a
equipe de pesquisa irá procurar minimizar oferecendo um local apropriado, e lanche
após a coleta. E todos os demais procedimentos estão descritos de forma clara no
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 5), o qual será assinado antes
da coleta de dados.
Quanto aos benefícios, a pesquisa contribuirá para subsidiar estratégias de
enfrentamento para aumento na prevalência de IC na cidade, seja na prevenção ou
promoção de saúde.

3.8 Perspectivas para a área de saúde
As Condições Sensíveis a Atenção Primária (CSAP) são doenças que se
apresentam como marcador indireto da qualidade da assistência prestada em nível
ambulatorial. Portanto, sua ocorrência pode ser considerada evitável, em grande
parte, mediante a oferta de seguimento ambulatorial efetivo, oportuno, adequado e
suficiente (VIANA et al., 2006).
No Brasil, as doenças cardiológicas são classificadas em três grupos:
insuficiência cardíaca (IC), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e angina. O estudo
dessas doenças ganha relevância devido à alta prevalência e impacto dessas
patologias sobre a morbimortalidade global da população adulta. Essas doenças são
denominadas de Condições Cardiológicas Sensíveis à Atenção Primária (CCSAP)
(MARTINS; FRANCO, 2013).
Diante disso, como perspectiva para a área de saúde, busca-se a valorização
da atuação enfermeiro como educador na atenção primária junto aos pacientes
portadores de IC. No âmbito da atenção básica o enfermeiro tem a possibilidade de
direcionar seus esforços para o aumento do autocuidado, com orientações voltadas
a redução de fatores de risco e adesão ao tratamento não farmacológico, visando
redução dos episódios de readmissão hospitalar e aumento da qualidade de vida do
usuário.
A avaliação, o acompanhamento e a prevenção dos fatores precipitantes de
descompensação da IC são aspectos indispensáveis para um melhor controle da
síndrome. Os enfermeiros têm papel fundamental na promoção à saúde dos
indivíduos com IC na atenção primária, de modo a promover estratégias que os
capacitem para o gerenciamento da doença e manutenção de uma condição de
saúde satisfatória.
Enquanto membro de uma pesquisa do Grupo de Pesquisa - Insuficiência
Cardíaca: da molécula a população, esta poderá contribuir para que o enfermeiro
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direcione a sua assistência aos indivíduos ainda na atenção primária, de modo a
reforçar as ações de intervenções não farmacológicas para o autocuidado
relacionadas ao risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, bem como
àqueles indivíduos com esta doença crônica.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados estão apresentados em 04 ( quatro) dimensões de análise que
compõem este estudo, ou seja, caracterização do perfil sociodemográfico,
hábitos de saúde e clínico da amostra ( sexo, cor da pele, faixa etária, grau de
escolaridade, estado civil e renda per capita; fumo e consumo de álcool;
hipertensão, diabetes e dislipidemia); associação da frequência do grau de
dependência dos indivíduos com a Escala Katz (sexo, cor da pele, faixa etária,
grau de escolaridade, estado civil e renda per capita; fumo e consumo de álcool;
hipertensão, diabetes e dislipidemia); associação do score do autocuidado dos
indivíduos assintomáticos e sintomáticos com o domínio de “manutenção do
autocuidado” da EAC-IC (adequado e inadequado); associação da frequência
do autocuidado adequado ou inadequado dos indivíduos e respectivas
variáveis com o domínio de “manutenção do autocuidado” da EAC-IC (sexo,
cor da pele, faixa etária, grau de escolaridade, estado civil e renda per capita; fumo e
consumo de álcool; hipertensão, diabetes e dislipidemia).

4.1 Caracterização da amostra
Dos 84 participantes, 13 (treze) foram classificados em estágio 0, ou seja,
saudáveis; 28 (vinte e oito) como estágio A, pacientes assintomáticos para IC,
porém com algum fator de risco para desenvolvê-la; e 39 (trinta e nove) em estágio
B, isto é, assintomáticos para a doença, entretanto, com fator de risco para IC e
alteração de estrutura cardíaca. No estágio C, sintomático para a insuficiência
cardíaca, apenas 4 (quatro) pacientes foram identificados, conforme o Gráfico 1.
Inicialmente, cabe ao enfermeiro o uso de estratégias como a Educação em
Saúde junto aos pacientes portadores de IC, tornando-se uma ferramenta importante
para o ensino e aprendizagem dos cuidados voltados para o controle da síndrome. A
utilização desse instrumento de ensino poderá auxiliar na melhora da adaptação
desses indivíduos frente aos sintomas relacionados a IC, evitando complicações,
além de melhorar a adesão a terapia prescrita e ao comportamento de autocuidado
(GONÇALVES; ALBUQUERQUE, 2014).
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Gráfico 1: Distribuição da insuficiência cardíaca
segundo os estágios da doença. Niterói, 2018.

Estudo realizado por Mussi et al. (2013) constatou que um grupo que recebeu
orientações de enfermagem teve um aumento de 20% na escala de comportamento
do autocuidado, confirmando o efeito benéfico dessa abordagem. Esses resultados
indicam que a educação sobre a IC e os aspectos que incluem o seu complexo
tratamento, incluindo o não farmacológico, são fundamentais para o envolvimento e
adaptação do paciente no seu tratamento, bem como para melhora do
comportamento de autocuidado.
Segundo Aliti et al. (2007) a adesão as orientações visando um tratamento
mais eficaz, depende, em grande parte, do conhecimento e da compreensão dos
pacientes com IC acerca das informações fornecidas em um processo contínuo de
educação. Nesse mesmo estudo foi constatado que o quanto mais o indivíduo com
IC conhece a patologia, suas causas e suas complicações mais ele se torna
disposto a praticar o autocuidado e que o conhecimento limitado dos pacientes
sobre a doença e também sobre o autocuidado, estão envolvidos diretamente nas
readmissões hospitalares.
Na Tabela 1 observa-se a distribuição das variáveis sociodemográficas,
clínicas e hábitos de saúde por estágios de IC, demonstrando um impacto
principalmente entre pacientes sob risco de desenvolver a doença.
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Tabela 1: Distribuição das variáveis sociodemográficas, clínicas e hábitos de saúde segundo
os estágios de insuficiência cardíaca na atenção primária. Niterói, 2018.
Estágios de Insuficiência Cardíaca (IC)
Saudáveis
Assintomáticos Sintomáticos
0
A
B
C
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
13 (15,5)
28 (33,3)
39 (46,4)
4 (4,8)
Variáveis
sociodemográficas
Sexo
Feminino
Masculino
Cor da pele
Branco
Pardo
Preto
Amarelo
Faixa Etária (em anos)
De 45 a 64
65 ou mais
Grau de Escolaridade
Até o 5º ano ou 4a série
Além do 5º ano ou 4ª serie
Estado Civil
Sem companheiro (a) /
Com companheiro (a)
Renda per capita
Até R$800,00
Maior que R$800,00
Variáveis de hábitos de
saúde
Fumo
Nunca fumou
Fumo Atual
Ex-fumante
Consumo de álcool
Diariamente ou quase
todos os dias
Ocasionalmente
Raramente
Parou de beber
Varáveis clínicas
Hipertensão
Sim
Não
Diabetes
Sim
Não
Obesidade
Sim
Não

Valor-p
0,042
5 (38,5)
8 (61,5)

18 (64,3)
10 (35,7)

29 (74,4)
10 (25,6)

1 (25,0)
3 (75,0)

9 (69,2)
4 (30,8)
0 (0,0)
0 (0,0)

16 (57,1)
9 (32,1)
3 (10,7)
0 (0,0)

15 (38,4)
17 (43,6)
6 (15,4)
1 (2,6)

1 (25,0)
3 (75,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

0,445

0,33
10 (76,9)
3 (23,1)

17 (60,7)
11 (39,3)

19 (48,7)
20 (51,3)

2 (50,0)
2 (50,0)

1 (8,3)
11 (91,7)

12 (42,9)
16 (57,1)

20 (51,3)
19 (48,7)

1 (25,0)
3 (75,0)

0,043

0,571
4 (30,8)

8 (28,6)

14 (35,9)

2 (50,0)

3 (23,1)
10 (76,9)

8 (28,6)
20 (71,4)

12 (30,8)
27 (69,2)

2 (50,0)
2 (50,0)

9 (69,2)
0 (0,0)
4 (30,8)

11(39,3)
5 (17,9)
12 (42,8)

18 (47,4)
7 (18,4)
13 (34,2)

1(33,3)
0 (0,0)
2 (66,7)

0,805

0,476

0,353
5 (41,7)

4 (14,8)

7 (18,4)

0 (0,0)

1 (8,3)
3 (25,0)
0 (0,0)

3 (11,1)
7 (25,9)
8 (29,6)

7 (18,4)
5 (13,2)
10 (26,3)

0 (0,0)
1 (50,0)
1 (50,0)

3 (23,1)
10 (76,9)

21 (77,8)
6 (22,2)

23 (60,5)
15 (39,5)

1 (33,3)
2 (66,7)

0 (0,0)
13 (100,0)

7 (25,9)
20 (74,1)

12 (31,6)
26 (68,4)

0 (0,0)
3 (100,0)

7 (53,8)
6 (46,2)

13 (50,0)
13 (50,0)

15 (39,5)
23 (60,5)

2 (66,7)
1 (33,3)

0,005

0,084

0,647

Fonte: Estudo Digitalis, 2018.
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De acordo com Tavares et al. (2004) o julgamento apropriado de sinais e
sintomas sugestivos de agudização da IC, que é uma doença passível de frequentes
descompensações, depende principalmente do conhecimento e habilidade dos
pacientes para manter este comportamento.

4.2 Variáveis sociodemográficas
Na análise das características sociodemográficas dos participantes, foi
verificado que existe um maior número de pacientes do sexo feminino, sob ilustração
no Gráfico 2, principalmente em estágio A e B (56%), ou seja, assintomáticas para a
IC. Entretanto, no estágio C, houve predomínio dos pacientes do sexo masculino
(75%). Além de alto nível de significância dessa variável.
É sabido que em relação a evolução e prognóstico da IC, já existem
diferenças descritas por sexo. Nos Estados Unidos, por exemplo, 52,6% dos casos
prevalentes e 52,2% dos casos incidentes correspondem as mulheres, e 51% das
hospitalizações e 57,8% das mortes pela síndrome estão associadas as pacientes
do sexo feminino (BENJAMIN et al., 2017).
Os resultados encontrados corroboram com dados identificados por
pesquisadores que buscaram caracterizar a IC no Brasil por meio de um estudo, tipo
registro, no qual foi demonstrado que dos 1.263 pacientes incluídos, 60% (758) eram
mulheres (ALBUQUERQUE et al., 2014). Outra evidência, que buscou examinar os
efeitos de um suporte educacional no ambiente domiciliar para melhorar as ações de
autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca, mostrou que entre os 50
indivíduos incluídos, 52% (26) eram mulheres (ANGELA et al., 2015).
Ainda de acordo com os dados da presente pesquisa, um estudo que avaliou
a melhora no comportamento de autocuidado de pacientes com IC após intervenção
educativa de enfermagem que consistiu em encontros em grupo, sessões de
telenfermagem, visitas domiciliares e cartilhas de apoio, evidenciou uma amostra
composta predominantemente por mulheres, onde, dos 29 participantes, 55,2% (16)
eram do sexo feminino (ARREDONDO-HOLGUÍN; GÁZQUEZ, URREGO, 2012).
A

Enfermagem

é

uma

prática

profissional

socialmente

relevante,

historicamente determinada e faz parte de um processo coletivo de trabalho cujo
objetivo é produzir ações de saúde por meio de um saber específico, articulado com
os demais membros da equipe no contexto político social do setor saúde
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(FERREIRA; PÉRICO; DIAS, 2018). Isso leva a reflexão de que conhecer as
características da população na atenção primária para a qual as ações enfermagem
estão voltadas, como a maior prevalência da IC no sexo feminino (Gráfico 2), é
fundamental para um cuidado eficaz e de qualidade, não só do enfermeiro, mas
também de todos os profissionais envolvidos no acompanhamento desses
pacientes.
A partir das informações acerca da população sob sua responsabilidade, o
enfermeiro pode, durante a consulta de enfermagem, abordar indivíduos do sexo
feminino acerca de fatores de risco e comorbidades que podem culminar no
desenvolvimento da insuficiência cardíaca, bem como investigar a presença de
sinais e sintomas sugestivos da instalação da doença.

Gráfico 2: Distribuição da amostra por sexo e estágios
de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.

A consulta de enfermagem se destaca, dentre todas as atividades realizados
pelo enfermeiro na APS, como momento oportuno para o desenvolvimento da
prática clínica, por meio da qual ocorre a interação mais próxima entre indivíduo e
profissional, permitindo ao enfermeiro conhecer melhor o indivíduo, ouvir suas
demandas, avaliar as condições de saúde biopsicossociais, espirituais e prestar o
cuidado necessário (ACIOLI et al., 2014).
Quando observado a cor da pele autorreferida, houve moderada significância
de associação com a IC, mas indivíduos da raça branca foram predominantes
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(48,8%), principalmente entre os pacientes sob risco de desenvolver a IC, ou seja,
em estágios A e B (36,9%), conforme ilustrado no Gráfico 3.
Entretanto, tem sido significativa a comparação de grupos raciais no sentido
de mostrar as desigualdades existentes na sociedade norte-americana e para ajudar
a identificar fatores que contribuem para a menor expectativa de vida em negros do
que em brancos. Uma das razões para a maior mortalidade na população negra
(comparada a branca) é a maior prevalência e o pior prognóstico de doença
cardiovascular, particularmente a hipertensão arterial e complicações relacionadas
como o acidente vascular encefálico e a insuficiência cardíaca (LATADO, LOPES,
PASSOS, LOTES, 2009).
Sendo assim, o esclarecimento da influência da raça no tratamento da
insuficiência cardíaca é importante também para a população brasileira que tem
como traço marcante a forte influência da ancestralidade africana na sua formação.
Os dados indicam que os problemas cardiovasculares, especialmente a hipertensão
arterial e insuficiência cardíaca, também contribuem para o excesso de mortalidade
em população de negros e miscigenados no Brasil (LATADO, LOPES, PASSOS,
LOTES, 2009). No entanto, as afirmativas se opõem aos resultados encontrados
nessa pesquisa, já que a população negra foi a raça com menor prevalência na
amostra, apenas 8 (oito) indivíduos.

Gráfico 3: Distribuição da amostra por cor da pele e
estágios de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.
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Por outro lado, estudo recente que buscou identificar e comparar o perfil
clínico-epidemiológico e o tratamento instituído entre os pacientes sobreviventes ou
não a internação por IC aos dados da literatura internacional, demonstrou um
predomínio da raça branca entre os participantes da pesquisa, pois, dentre os 816
pacientes incluídos, 88,3% foram considerados brancos (POFFO et al., 2017).
Ainda, corroborando com os dados da presente pesquisa, foi evidenciado em
estudo recente que 148 pacientes, os quais haviam sido internados para tratamento
da IC, 93,2 (138) eram da cor branca (VIANA et al., 2018).
A associação da variável idade com IC é amplamente discutida na literatura
para grupos de faixa etária mais avançadas, e o estudo de Framinghan apontou uma
incidência que duplica a cada dez anos de vida do indivíduo (LLOYDE-JONES et al.,
2002). Porém, nessa amostra, destaca-se predominantemente indivíduos jovens, em
sua maioria, com idade inferior a 65 anos (57,1%) e prevalentes nos estágios A e B
(42,8%), no Gráfico 4, e com significância de associação apresentada na Tabela 1.
Na atenção primária, esses dados estão ratificados pelo Estudo Digitalis Fase
1, onde dos 633 participantes, 90,6% (574) foram identificados com idade abaixo de
65 anos (JORGE et al. 2016). Ainda sobre outra investigação cientifica, foi também
evidenciado uma população mais jovem, na qual buscou-se associar as condições
sociodemográficas e clínicas com a qualidade de vida de pacientes com IC, onde a
média de idade dos 84 pacientes estudados foi de 58 anos (SOUSA et al., 2017).
Entretanto, um estudo que buscou caracterizar pacientes que internam por IC
em um hospital privado especializado, mostrou uma população majoritariamente
idosa, com média de idade de 70 anos. Dos 762 pacientes, 80% (610) estava acima
dos 60 anos (BARROS e SILVA et al., 2014).
Tais informações exigem dos profissionais de saúde, em particular dos
enfermeiros, por serem educadores em saúde de formação, dedicação na realização
de ações preventivas e/ ou terapêuticas direcionadas as pessoas adultas com ou
sem riscos para as doenças cardiovasculares, a fim de que atinjam a terceira idade
com nível de saúde satisfatório (SANTOS; COSTA; SARAIVA, 2004).
A idade é uma importante evidência para os profissionais de saúde, em
particular para os enfermeiros, os quais têm papel essencial no processo de
educação em saúde contribuindo com a multiplicação de informações que conduzam
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principalmente a população mais jovem ao desenvolvimento do autocuidado
(CERVERA; PARREIRA; GOULART, 2011).

Gráfico 4: Distribuição da amostra por faixa etária e
estágios de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.

Ao analisarmos o grau de escolaridade, os indivíduos que possuem além do
5º ano foram maioria nessa pesquisa (59%), com destaque para os pacientes no
estágio B da doença (23,8%), no Gráfico 5 e representada com alta significância de
associação, segundo a Tabela 1.
Os pacientes com IC, normalmente, possuem um conhecimento escasso em
relação ao seu autocuidado, como quais são os comportamentos que mantem a
estabilidade clínica, quais sintomas requerem monitoramento e qual atitude tomar
frente a ocorrência de sintomas de descompensação da doença (ARTINIAN;
MAGNAN; SLOAN; LANGE, 2002.) O grau de escolaridade de um indivíduo afeta o
seu conhecimento geral, bem como é a base para obtenção de um conhecimento
em saúde satisfatório (PETERSON et al., 2011.)
A baixa escolaridade afeta as condições de saúde das pessoas, dificultando a
compreensão de informações e, consequentemente, a adesão ao tratamento,
aumentando a exposição aos fatores de risco (COOPER; DeVORE; MICHAEL
FELKER, 2015).

Portanto, pode-se pressupor que nesta amostra sob estudo há

risco reduzido para déficit de autocuidado, já que foi apresentado grau elevado de
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escolaridade, diminuindo o risco de má compreensão das informações fornecidas
pelos profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, em relação a IC e seu
tratamento.
Em contrapartida, estudo que buscou identificar quais as crenças que
dificultam a adesão ao tratamento dos pacientes com IC, evidenciou uma população
com baixa escolaridade, onde dos 26 pacientes incluídos, 50% (13) eram
analfabetos, seguidos dos pacientes com nível primário incompleto 31% (STUCHI;
LUCAS; ARREGUY-SENA; CORDEIRO, 2017).
Ainda uma pesquisa que procurou examinar as relações entre grau de
escolaridade, conhecimento em saúde, conhecimento sobre insuficiência cardíaca,
autoeficácia e autocuidado entre 63 pacientes com IC, mostrou um conhecimento
em saúde positivamente associado ao nível de escolaridade e ao conhecimento
sobre a doença, mas sem relação significativa com o autocuidado (CHEN et al.,
2014).
A avaliação do conhecimento sobre IC entre os seus portadores vem
crescendo, principalmente por enfermeiros (MUSSI et al., 2013), que têm focado na
educação em saúde com ênfase no conhecimento sobre a doença, a monitorização
dos sinais e sintomas de descompensação e na educação para aderência ao
tratamento farmacológico e não farmacológico (GONÇALVES; ALBUQUERQUE,
2014) No entanto, esses profissionais precisam conhecer possíveis barreiras para a
compreensão das informações fornecidas, como por exemplo o baixo grau de
escolaridade, e nortear suas ações de acordo com a realidade e necessidade de
cada paciente, e dessa forma atingir uma educação em saúde de qualidade e com
verdadeiro impacto no autocuidado.
Um dado alarmante, evidenciado por um estudo desenvolvido em um
ambulatório de IC no Rio de Janeiro, constatou que, dos 50 pacientes portadores de
IC, todos possuíam déficit de conhecimento sobre a doença, seguindo-se da dieta e
da prescrição de medicamentos. O estudo concluiu ainda que as intervenções de
enfermagem por meio das consultas permeadas por ações educativas permitiram
uma maior interação paciente-enfermeiro, favorecendo um melhor conhecimento da
doença e adesão a tratamento prescrito (CORREA; SANTOS; ALBUQUERQUE,
2008).
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As orientações de enfermagem aos indivíduos com IC devem ser realizadas
de forma simples e clara, para que as informações venham a alcançar todos os
níveis de educação apresentados pelos pacientes, tornando o entendimento
satisfatório para todos os envolvidos (NASCIMENTO; BRAGA, 2015).
Acredita-se que o conhecimento sobre a doença promova uma grande
disponibilidade para o aumento do autocuidado, gerando uma série de avanços que
reduzem a morbidade e os custos com saúde quando se trata de IC. As
intervenções de enfermagem devem reforçar exaustivamente os cuidados
considerados essenciais no tratamento não farmacológico da insuficiência cardíaca.
Entretanto, sua efetividade somente será alcançada quando o tratamento for
totalmente compreendido e aceito pelos próprios pacientes com IC (NASCIMENTO;
BRAGA, 2015).

Gráfico 5: Distribuição da amostra por escolaridade e
estágios de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.

Em

continuidade

dessa

avaliação,

os

indivíduos

identificados

com

companheiro (a) fixo ou casado (66,7%) foram prevalentes estando a maioria entre
os pacientes com risco para IC, isto é, estágios A e B (53,6%) e fraca significância
de associação.
Considerando a presença do cônjuge como suporte social, a literatura aponta
que a ausência do mesmo afeta de maneira negativa o estado psicológico das
pessoas em geral (PEDROSA et al, 2016).
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Logo, esse apoio social, deve ser considerado dado fundamental no
comportamento relacionado à adesão terapêutica, além de contribuir para a
promoção da saúde e recuperação de doenças (SANTOS; COSTA; SARAIVA,
2004). Por outro lado, morar sozinho pode estar relacionado ao aumento de taxas de
readmissão hospitalar desses pacientes (DANTAS; PELEGRINO; GARBIN, 2007).
Duas categorias de suporte social são descritas na literatura, afetivoemocional e instrumental ou operacional. O suporte afetivo-emocional compreende
as atividades voltadas à atenção, companhia e escuta, contribuindo para que a
pessoa se sinta cuidada ou estimada. Já o suporte instrumental ou operacional
envolve a ajuda em tarefas domésticas ou em aspectos práticos do próprio
tratamento, como acompanhar a pessoa em uma consulta, buscar os medicamentos
na unidade de saúde, tomar conta dos filhos nos dias de consulta, dentre outras
atividades (SEIDL; TRÓCCOLI, 2006). Em ambas as categorias pode-se incluir o
estado civil (Gráfico 6) e a presença de um cônjuge, pois os mesmos atuam como
fatores facilitadores do indivíduo no enfrentamento da doença.
Quando do adoecimento, o apoio dos familiares e amigos é importante
durante a hospitalização. Entretanto, é após a alta hospitalar que esse apoio se fará
mais necessário. Após um evento cardíaco, ou intervenções terapêuticas, o apoio
percebido pelo paciente, principalmente quando é proveniente do cônjuge, tem sido
associado ao favorecimento da sua reabilitação, possibilitando o retorno às
atividades profissionais e diminuindo os níveis de depressão (MORAES; DANTAS,
2007).
Por fim, na caracterização do perfil sociodemográfico, a amostra apresenta,
preponderantemente, indivíduos com renda superior a 800 reais (70,2%) nos
estágios A e B (55,9%) com fraca significância.
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Gráfico 6: Distribuição da amostra por estado civil e os
estágios de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.

Ainda que com limitações, indicadores socioeconômicos relativos à renda
(Gráfico 7) são importantes marcadores da situação socioeconômica, uma vez que
melhor renda proporciona acesso a bens e serviços (LOURDES; PORTO, 2008),
fato que no contexto da insuficiência cardíaca, podem ser entendidos como
aquisição de medicação e assiduidade nas consultas.
Por outro lado, a desigualdade de renda, aborda o problema da distribuição
de riqueza e está diretamente associada com a mortalidade, já que sua carência
pode gerar frustração e deterioração da saúde. Portanto, a utilização dos serviços de
saúde com objetivos preventivos é maior para a população com maior poder
aquisitivo (LOURDES; PORTO, 2008), levando indivíduos de baixa renda a procurar
instituições de saúde apenas na presença de sinais e sintomas, acarretando a
descoberta tardia de doenças, principalmente crônicas, como a insuficiência
cardíaca.
O esquema terapêutico medicamentoso da IC é complexo, o que explica o
alto custo financeiro para a sua aquisição. Este fato tem sido uma das causas mais
frequentes de não adesão ao tratamento, visto que o SUS (Sistema Único de Saúde)
não disponibiliza todos os medicamentos necessários à clientela, onde a maioria tem
baixo poder aquisitivo (SANTOS; COSTA; SARAIVA, 2004).
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Para explicitar, um estudo que objetivou descrever uma população de
pacientes com IC a partir de variáveis sociodemográficas e clínicas, evidenciou
resultado similar ao encontrado nessa pesquisa. Dos 91 pacientes, 57,1% (52)
referiu renda familiar maior que quatro salários mínimos (ALMEIDA NETO et al.,
2016).
Outra pesquisa recente, realizada no Brasil, com o objetivo de analisar a
associação entre as condições sociodemográficas e clínicas com a qualidade de
vida relacionada à saúde de pacientes com IC, demonstrou que a maior parte
(48,8%) da amostra estudada, composta por 84 pacientes, possuía uma renda
superior a 2 salários mínimos, ou seja, maior que 800 reais (SOUSA et al., 2017).
Tal fato, direciona os enfermeiros para que fiquem atentos a fatores que
implicam em adesão inadequada ao tratamento, como a renda do paciente. Faz-se
necessário reforçar junto aos pacientes com IC a importância do tratamento
farmacológico otimizado, com utilização regular e correta das medicações, em
associação as ações não farmacológicas para que um controle adequado da doença
seja alcançado.
Dentre as intervenções não farmacológicas, a educação em saúde é uma
estratégia cujo objetivo consiste em ensinar os pacientes a enfrentarem melhor as
diversas situações decorrentes do agravamento da condição cardíaca durante a
evolução da IC, permitindo assim o alcance de uma melhor qualidade de vida.

Gráfico 7: Distribuição da amostra por renda e estágios
de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.
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Além disso, a utilização dessa ferramenta durante a consulta de enfermagem
pode reduzir o número de reinternações hospitalares através de informações
adequadas relacionadas a prática de autocuidado (ALITI; RABELO; DOMINGUES;
CLAUSELL, 2007).

4.3 Variáveis de hábitos de saúde
Ainda na busca do perfil destes indivíduos quanto aos hábitos de vida
selecionados (tabagismo e consumo de álcool), observou-se (Gráfico 8 e Gráfico 9)
que a maior parte dos indivíduos nunca fumou (46,4%), seguido de ex-fumantes
(36,9%) enquanto apenas 14,3% são fumantes atuais, com uma significância
moderada de associação (Tabela 1). Quanto aos indivíduos que nunca fumaram, a
maioria se encontra no estágio B da doença (21,4%). E como sabido dentre os
fatores comportamentais de risco que acarretam o surgimento de doenças crônicas,
como a IC, o tabagismo é um dos principais, sendo a mais importante causa de
morte evitável no mundo (BERTO; CARVALHAES; MOURA, 2010).
O efeito nocivo do tabaco foi evidenciado em um estudo realizado nos
Estados Unidos, com 4.580 participantes, não portadores de doença arterial
coronariana ou insuficiência cardíaca, mostrou que os pacientes classificados como
fumantes atuais apresentaram no ecocardiograma maior índice de massa e maior
hipertrofia do ventrículo esquerdo (VE) quando comparados aos não fumantes ou
ex-fumantes (NADRUZ et al., 2016).
Enquanto, em hospital de grande porte no estado de Minas Gerais,
evidenciou-se em um estudo com pacientes com IC, que o tabagismo (48,1%) era
um dos principais fatores de risco encontrado ao se analisar 54 prontuários,
aparecendo em menor número apenas quando comparado a hipertensão arterial
sistêmica (66,7%) (GRACIANO; LAGO; SAMARTINE JÚNIOR; MARCOS, 2015).
Considerando que a atenção primária a saúde (APS) tem como fundamento
possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde resolutivos e de
qualidade e constitui-se como a principal porta de entrada da Rede de Atenção à
Saúde (BRASIL, 2011) a oferta de ações de controle do tabagismo torna-se
prioritária nesse nível de atenção. As ações concentradas de tratamento do
tabagismo na APS surgem como uma possibilidade de obtenção de maior número
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de usuários beneficiados e consequentemente maior probabilidade de efetividade na
cessação do hábito do fumo (PORTES et al., 2014).
Dentre as ações para o usuário tabagista, foram citadas em uma pesquisa
realizada no estado de Minas Gerais, as atividades de salas de espera, que se
constituem como espaços onde é realizada a sensibilização dos usuários sobre os
danos do tabagismo para a saúde e a importância de prevenção e tratamento. As
atividades em grupo também se apresentaram como oportunidades em que o tema
tabagismo é eventualmente abordado (PORTES et al., 2014).
O maior predomínio da realização de orientações em sala de espera e
atividades em grupo acerca dos efeitos nocivos do tabagismo pode ser considerada
como esperada, uma vez que esses encontros, principalmente as ações em grupo,
configuram-se como boas oportunidades para o esclarecimento de informações
sobre as doenças, para a troca de conhecimentos e experiências (MAFFACCIOLLI;
LOPES, 2011).
Esse estudo, no município de Juiz de Fora, propôs examinar a implementação
das ações e diretrizes do Programa Nacional de Controle do Tabagismo na APS e
discutir suas potencialidades e limitações com vistas a contribuir para a difusão e o
aprimoramento desse Programa em outras localidades do país. Foram entrevistados
45 sujeitos, o coordenador municipal do programa e um profissional de saúde de
nível superior de cada uma das 44 unidades de atenção primária a saúde (UAPS) da
zona urbana do município, sendo a maioria enfermeiros, que compreenderam 61,3%
dos profissionais entrevistados (PORTES et al., 2014).
A presença do enfermeiro nesse espaço capaz de realizar intervenções não
farmacológicas voltadas para o autocuidado é imprescindível, visto que esse
profissional vem tornando-se o principal membro da equipe capaz de realizar as
ações em sala de espera ou atividades em grupo, obtendo visibilidade da sua
prática. Outro meio de implementação de intervenções voltadas ao usuário
tabagista, que teve menção junto as consultas individuais cotidianas realizadas nas
próprias unidades, foi a consulta de enfermagem. Notou-se a preocupação dos
profissionais em fazer uso destes momentos como uma oportunidade para orientar
os usuários fumantes acerca da cessação do hábito de fumar e os não fumantes
sobre a importância de não iniciá-lo, alertando sobre os prejuízos do cigarro e sua
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condição de fator de risco para várias doenças, incluindo a insuficiência cardíaca
(PORTES et al., 2014).
Na observação do consumo do álcool, como um hábito de vida, foi encontrado
na amostra que grande parte fazia ingesta de álcool (54,4%), ainda que raramente,
em comparação àqueles que nunca consumiram (21,5%) ou referiram cessação do
etilismo (24%). Cabe ressaltar que os indivíduos em estágios A e B para a
insuficiência cardíaca consomem mais álcool do que dos outros grupos, com
destaque para os que raramente o fazem (14,3%), sendo uma significância
moderada para IC.
A literatura aponta que a ingestão de álcool pode afetar as propriedades
diastólicas do ventrículo esquerdo (VE), uma vez que alcoolistas crônicos estão sob
risco de desenvolver cardiomiopatia dilatada não isquêmica e o consumo pesado de
etanol está associado à deficiência na função sistólica do VE (CATENA et al., 2016).

Gráfico 8: Distribuição da amostra por frequência de fumo e
estágios de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.

A cardiomiopatia alcoólica (CMA), é uma condição caracterizada pela injúria
aos miócitos cardíacos, provocada pelo consumo excessivo de álcool. Apesar da
descrição de uma relação de causa e efeito entre consumo excessivo de álcool e
risco aumentado para desenvolvimento de CMA, existem muitas controvérsias a
respeito da dose de exposição ao álcool e do tempo de consumo necessários para o
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desenvolvimento dessa doença (CHEMELLO; RAUPP-DA- ROSA; CLAUSELL,
2010).
Há evidência de relatos de um efeito protetor do álcool quando consumido de
forma moderada. Estudos de coorte prospectiva realizados nos Estados Unidos
mostraram que, quando comparado ao não consumo de álcool, o consumo leve e
moderado de etanol está associado a uma menor incidência de insuficiência
cardíaca (DORANS et al., 2015).
A preocupação com usuários de álcool e outras drogas tem enorme
relevância para a enfermagem, tanto pela problemática trazida pelas diversas
questões envolvidas para o indivíduo etilista, quanto pelo fato de o enfermeiro lidar
diretamente com o paciente que está inserido nos diversos níveis de serviços de
saúde, seja na emergência, ambulatório ou acolhimento. Isso faz do enfermeiro o
profissional de frente, responsável geralmente pelo primeiro acolhimento, assim
como pela intervenção inicial ao uso problemático do álcool (SOARES; MERCÊS,
VARGAS, 2013).
Há, na atenção primária, um conjunto de ações realizadas pelos enfermeiros,
os quais devam ter a capacidade de realizar um plano de cuidados e atividades de
prevenção de doenças e promoção da saúde dos indivíduos, visando não apenas a
recuperação dos pacientes, mas também a reinserção dos mesmos em seu contexto
social (ROSA; TAVARES, 2008).
Particularmente, na assistência aos usuários de álcool e outras drogas, a
capacidade de observação do enfermeiro permite a esse profissional a identificação
dos problemas, e a partir dessa percepção é possível desenvolver um plano de
assistência e realizar intervenções tais como educação, aconselhamento e
atendimentos individualizados e personalizados para pacientes que fazem uso
abusivo ou são dependentes de alguma substância psicoativa. Além disso, o
enfermeiro tem um papel de facilitador, não apenas da entrada do paciente no
tratamento, como também de sua permanência no mesmo (ROSA; TAVARES,
2008).
Portanto, dada a imersão dos profissionais de saúde, inclusive o enfermeiro,
na dinâmica de vida dos usuários, de suas famílias e de seus entornos
socioculturais, as equipes da ESF têm importância estratégica para o enfrentamento

81

de temáticas de saúde mental, tais como o uso problemático de substâncias
psicoativas e as diversas modalidades de sofrimento psíquico (BRASIL, 2005).
Resumindo,

no que tange às atribuições prioritárias do enfermeiro nas

unidades de saúde (tanto no cuidado individual, como no cuidado coletivo), são
situações consideradas oportunas para aplicação das intervenções breves:
consultas de enfermagem a usuários adultos ou idosos; atividades que visem
chamar a atenção da população para um tema de saúde (como, por exemplo,
campanhas, semanas do trabalho, ações realizadas em locais públicos); visitas
domiciliares e coordenação de grupos com gestantes, hipertensos e diabéticos
(GONÇALVES et al., 2011), sendo todas esses intervenções possíveis de serem
aplicadas junto aos pacientes tabagistas e etilistas.
No campo da enfermagem a educação em saúde é um instrumento
fundamental para uma assistência de boa qualidade, pois o enfermeiro além de ser
um cuidador, é um educador, tanto para o paciente quanto para a família, realizando
orientações para o enfrentamento dos sintomas decorrentes de doenças crônicas,
como a IC (REVELES; TAKAHASHI, 2007).

Gráfico 9: Distribuição da amostra por consumo de álcool e
estágios de insuficiência cardíaca. Niterói, 2018.

Ciente do seu importante papel na educação dos pacientes, o enfermeiro
deve estar engajado na redução dos fatores de risco, como tabagismo e consumo
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de álcool, realizando orientações acerca das ameaças trazidas por esses hábitos no
desenvolvimento de doenças limitantes, incluindo a insuficiência cardíaca.

4.4 Variáveis clínicas
Mediante a necessidade de análise de variáveis clínicas, foram selecionadas
as principais comorbidades associadas a IC. Ou seja, hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus e obesidade, as quais foram relatadas pelos participantes a partir
de perguntas no questionário, mantendo uma grande aproximação dos resultados
observados na primeira fase do Estudo Digitalis (JORGE et al., 2016).
Portanto, dentre as comorbidades, a hipertensão arterial sistêmica (HAS)
apresentou alta prevalência, principalmente entre os pacientes em estágio A e B
(52,4%), seguida da dislipidemia (46,2%) e diabetes (23,5%), com alto nível de
significância para a IC, exceto obesidade.
O acompanhamento periódico de indivíduos com DM e ou HAS, através de
ações de prevenção, identificação, manejo e controle desses agravos e suas
complicações, tem como objetivo principal evitar internações hospitalares e reduzir a
mortalidade por doenças cardiovasculares (BRASIL, 2006).
A HAS constitui fator de risco para o desenvolvimento da IC, e sua
associação com o diabetes, além de precipitar o desenvolvimento da doença,
contribui para a maior morbimortalidade entre os seus portadores (BOCCHI, 2003).
Tal situação suscita a intervenção do enfermeiro voltada para o engajamento do
cliente no autocuidado, objetivando a promoção de sua saúde e bem-estar,
principalmente quando se trata de doenças crônicas. Deve-se reforçar ainda, juntos
aos pacientes, a importância da adesão às condutas terapêuticas e preventivas, que
devem ser praticadas de forma permanente e satisfatória (SANTOS; COSTA;
SARAIVA, 2004).
A partir dos aspectos socioculturais e biológicos que englobam a hipertensão
arterial, bem como a importância da autonomia e autocuidado do paciente, ressaltase o potencial da consulta de enfermagem (CE) como estratégia de cuidado ao seu
portador (CODOGNO; TOLEDO; DURAN, 2012).
Considerando que a hipertensão é assintomática nos primeiros estágios, é
fundamental o seguimento do estado de saúde dos pacientes por meio da CE
(CLARK, DURRAN, NOJI, 2000). A consulta de enfermagem tem sido um dos
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recursos utilizados pelo enfermeiro na estratégia saúde da família visando atuar de
forma direta e independente, documentando sua prática, tomando decisões e
planejando a assistência a ser prestada (BRASIL, 2000).
Ainda sobre a consulta de enfermagem, é um recurso importante na
motivação, informação e mudança no comportamento dos pacientes, família e
comunidade, aumentando a adesão dos portadores de hipertensão arterial ao
tratamento (CIRMINIELLO; TERJESEN, 2009). Cabe ao enfermeiro realizá-la,
retratando fatores de risco, tratamento não-medicamentoso, adesão ao tratamento e
possíveis intercorrências relacionadas as principais comorbidades associadas a IC,
como a hipertensão arterial sistêmica (BRASIL, 2001).
No acompanhamento do paciente hipertenso, o enfermeiro, como integrante
da equipe de saúde, assume a corresponsabilidade das ações do cuidado para a
promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos dessa doença. Por meio do
conhecimento científico e de seu papel de educador, ele tem a possibilidade de
instrumentalizar o portador da HAS para o tratamento, melhorando sua qualidade de
vida (VITOR et al., 2011).
Como estratégia inserida no cotidiano do enfermeiro, a consulta de
enfermagem está ligada ao processo educativo e deve motivar a pessoa em relação
aos cuidados necessários para a manutenção de sua saúde. Na prática, representa
importante instrumento de incentivo à adesão às ações na atenção primária à saúde
e tem sido fundamental no acompanhamento de pessoas com pressão arterial
limítrofe e portadoras de HAS, sensibilizando-as sobre a sua condição de saúde e
pactuando com elas metas e planos de como seguir o cuidado (BRASIL, 2013).
Assim, a educação em saúde constitui uma das ferramentas para propiciar
conhecimento aos pacientes com hipertensão arterial, contribuindo de forma
significativa para a melhoria nas condições de saúde. O papel do enfermeiro é
imprescindível a medida que, esse profissional deve conhecer atitudes, crenças,
percepções, pensamentos e práticas desenvolvidas no cotidiano pelo paciente com
HAS, para que possa incentivá-lo a uma participação ativa em seu tratamento e na
adoção de um comportamento adequado de autocuidado (FAVA et al., 2010).
Portanto,

o

papel

do

enfermeiro

torna-se

imperativo

para

que

o

compartilhamento dos conhecimentos seja eficaz e para que ambos, enfermeiro e
portador, consigam dominar o conhecimento sobre a doença e a realidade do
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portador, a fim de estabelecerem, juntos, condutas precisas (COSTA; ARAÚJO;
ALMEIDA; VIEGAS, 2014).
Ainda sobre ferramentas importantes para a realização da educação em
saúde na atenção primária, aponta-se a estratégia do trabalho em grupo, a qual
facilita a exposição e a discussão dos principais problemas e necessidades de
saúde dos usuários e possibilita o compartilhamento e a sugestão de possibilidades
para solucionar ou minimizar as questões apresentadas. A estratégia se estabelece
na troca de experiências e na construção de novos saberes, com base não somente
nas indicações trazidas pelos profissionais de saúde, mas também em outros
usuários que enfrentam problemas semelhantes (SOUZA; COLOMÉ; COSTA;
OLIVEIRA.2005).
Sendo assim, torna-se evidente o quão fundamental é atuação do enfermeiro
nos serviços básicos de saúde junto ao paciente com hipertensão, pois esse
profissional possui diversas possibilidades de intervenções não farmacológicas
voltadas a valorização do autocuidado.
Outro fator importante para ações de intervenções não farmacológicas pelo
enfermeiro refere-se a diabetes mellitus (DM). Esse profissional, como membro da
ESF possui diversas atribuições no acompanhamento da pessoa com DM que
permeiam desde a prevenção e o rastreamento até a intensificação do controle
glicêmico e atividades de cunho educativo (BRASIL, 2013)
Intervenções

educativas

de

autogestão

são

necessárias,

já

que

demonstraram significativa melhora na hemoglobina glicada (HbA1c), autoeficiência
e conhecimento do DM, justificando a relevância de investir em práticas educativas
como complemento da terapêutica, com participação do enfermeiro (COELHO et al.,
2018).
A educação em diabetes auxilia o paciente a identificar possíveis soluções
para as barreias que o impedem de aderir adequadamente ao tratamento e as
orientações multiprofissionais. Portanto, esse processo educativo não pode ser
obtido com uma mera transmissão unilateral de informações (LOPES. 2015;
OLIVEIRA; ALMEIDA;

GIRÃO;

FREITAS,

2016) mas sim uma troca de

conhecimento entre enfermeiro e usuário
Um Ensaio Clínico Randomizado por conglomerados, foi realizado com
portadores de DM cadastrados e acompanhados clinicamente em oito unidades
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básicas de saúde (UBS) do município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas
Gerais, Brasil, e participantes do programa educativo em diabetes, iniciado no ano
de 2012. Um total de 341 indivíduos, 171 no grupo controle e 170 no grupo
intervenção, foram acompanhados durante 9 meses por equipe multidisciplinar,
incluindo o enfermeiro (TORRES et al., 2018).
Os usuários alocados no grupo controle participaram das práticas educativas
desenvolvidas na rotina das respectivas unidades de saúde e mantiveram o
acompanhamento convencional, realizado nas Unidades Básicas de Saúde. Já os
indivíduos do grupo intervenção participaram de educação em grupo além de
receberem visita domiciliar e intervenção telefônica (TORRES et al., 2018).
A educação em grupo consistiu em atividades que discutiam sobre os temas:
alimentação saudável, prática de atividade física, sentimentos que podem prejudicar
adesão às práticas de autocuidado, além do planejamento de metas inseridas no
cotidiano do usuário. Os temas foram abordados por meio de dinâmicas lúdicas e
interativas. A educação em grupo compreendeu nove encontros presenciais,
realizados nas respectivas unidades de saúde (TORRES et al., 2018).
Já a visita domiciliar discutiu as necessidades enfrentadas pelo usuário no
cotidiano com relação à sua condição a partir da compreensão do contexto de vida,
além de ter abordado as complicações emocionais experimentadas pelo usuário. E,
na intervenção telefônica, foram abordadas as questões relacionadas ao plano
alimentar, prática atividade física, sentimentos, barreiras e o cumprimento de metas.
Observou-se que o usuário possuía a necessidade de falar sobre as suas
dificuldades em relação às práticas de autocuidado e aproveitava o momento da
ligação telefônica para expressar seus sentimentos de angústia quando da
realização das práticas de atividade física e seguimento do plano alimentar saudável
(TORRES et al., 2018).
O desfecho primário foi determinado pela melhora dos níveis de hemoglobina
glicada, colesterol total (mg/dL), colesterol HDL (mg/dL), colesterol LDL (mg/dL),
colesterol VLDL (mg/dL) e triglicérides (mg/dL). Observou-se ainda, que a ampliação
das práticas educacionais e comportamentais teve por objetivo envolver e mobilizar
o usuário com diabetes, estimular o desenvolvimento de habilidades e fortalecer as
atividades educativas para o autocuidado requerido pelo usuário. O usuário sugeriu
metas que contribuíram para colaborar no controle da condição do diabetes, sendo
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que a maioria conseguiu cumpri-las total ou parcialmente (TORRES et al., 2018). A
prática educativa no diabetes deve estar voltada para a construção de
conhecimentos que favoreçam o autocuidado e a autonomia desses pacientes,
contribuindo para uma vida mais saudável. O processo de educação em saúde
favorece o autocuidado consciente, prevenindo o surgimento de complicações e
contribuindo para a qualidade de vida desses sujeitos. É muito importante que os
profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, estimulem e motivem o
desenvolvimento do autocuidado (COELHO; SILVA, 2016).
Cabe analisarmos, a última variável clínica selecionada para esse estudo,
onde diante das projeções de prevalência da obesidade, destaca-se o nível de
atenção primária à saúde (APS), a qual exerce um papel fundamental no
gerenciamento do cuidado das pessoas do território adscrito, com destaque para a
atuação de suas equipes multidisciplinares e, em especial, o papel do enfermeiro
(BRASIL, 2012).
Neste contexto de cuidado, as ações de promoção de saúde, prevenção e
controle de agravos decorrentes da obesidade devem ser rotineiras, visando ao
enfrentamento das dificuldades associadas ao manejo dessa doença crônica e
garantindo o apoio necessário aos usuários com obesidade, e também àqueles em
risco de desenvolvê-la (VAN DILLEN; NOORDMAN; VAN DULMEN; HIDDINK,
2015).
No cenário brasileiro, dentro do contexto da atenção primária à saúde, os
enfermeiros têm como atribuições estabelecer a estratificação do risco para
obesidade, realizar ações de promoção à saúde com participação social, estimular o
autocuidado, assim como realizar a assistência aos indivíduos que já se encontram
com obesidade, principalmente se houver comorbidades associadas. Além disso, os
enfermeiros devem acompanhar aqueles que se submeteram a procedimentos
cirúrgicos relacionados à obesidade (BRASIL, 2012).
Corroborando sobre a importância da atuação do enfermeiro no nível básico
de saúde, estudo de revisão sistemática da literatura destacou a atuação desses
profissionais no Reino Unido, Estados Unidos da América (EUA), Finlândia, Holanda
e Nova Zelândia junto à clientela com doenças crônicas. Os resultados apontaram a
eficácia das intervenções realizadas por esses profissionais na APS com enfoque no
estilo de vida, visando a mudanças positivas nos comportamentos associados à
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prevenção de doenças crônicas, como a obesidade. Entre as ações realizadas, o
controle de peso, da pressão arterial, do colesterol, o incentivo a comportamentos
alimentares saudáveis e à prática de atividade física foram as intervenções mais
realizadas pelos enfermeiros (SARGENT; FORREST; PARK, 2012).
De modo inovador, o uso da tecnologia, associado ao aconselhamento
realizado por enfermeiros, pode contribuir para melhores indicadores de perda de
peso do que aqueles alcançados somente por programas de gerenciamento na web
ou somente baseados no cuidado convencional de enfermagem. Tal fato, sugere
que a combinação das intervenções baseadas na web com o apoio básico de
enfermagem pode fornecer uma solução eficaz para a gestão do peso no contexto
da APS (YARDLEY et al., 2014; LITTLE et al., 2016).
Revisão integrativa recente, cujo objetivo foi identificar o conhecimento
produzido sobre a atuação do enfermeiro junto às pessoas com obesidade na
atenção primária à saúde, evidenciou que as intervenções voltadas a esses
indivíduos e que envolviam a equipe multiprofissional alcançaram resultados
positivos em relação à atuação do enfermeiro e as ações realizadas por esses
profissionais através da consulta de enfermagem associada a ligações telefônicas
mostraram satisfação geral elevada de adultos com obesidade (BRAGA et al., 2017).
Ratificando a eficácia das ações do enfermeiro na APS, estudo norteamericano constatou que adultos obesos melhoraram a responsabilidade sobre o
seu estado de saúde após intervenções comportamentais em visitas domiciliares
realizadas por uma enfermeira (RITTEN; WALDROP; KITSON, 2016).
Na ESF, a visita domiciliar é considerada uma tecnologia de interação no
cuidado à saúde (SAKATA et al., 2007), configurando-se como um instrumento de
intervenção fundamental utilizado pelas equipes de saúde a qual permite a inserção
e o conhecimento da realidade de vida da população, ao favorecer e estabelecer
vínculos com a mesma e a compreensão de aspectos importantes da dinâmica das
relações familiares (GIACOMOZZI; LACERDA, 2006; TAKAHASHI; OLIVEIRA,
2011). Logo, ao realizar a visita domiciliar, o enfermeiro proporciona benefícios à
assistência do usuário e da família, como a redução de custos, a aproximação ao
indivíduo, a escuta atenta, o conhecimento de suas realidades e a identificação dos
riscos no domicílio (GOMES; FRACOLLI; MACHADO, 2015).
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Pesquisas de intervenção aos pacientes com obesidade, envolvendo a equipe
multiprofissional, mostraram resultados positivos em relação à atuação do
enfermeiro. Em contextos comunitários na Itália, enfermeiros especialmente
treinados demonstraram maior eficácia do que os médicos na realização de
intervenções de apoio à autogestão de pessoas com obesidade associada a
diabetes e doenças cardiovasculares, quanto ao controle da pressão arterial
sistêmica e à redução da hemoglobina glicada (MASSIMO et al., 2017).
Já na Holanda, orientações por software realizadas por enfermeiros na APS
produziram melhores resultados em relação à perda de peso e à diminuição da
glicemia de jejum, do que nos grupos que receberam orientações convencionais
realizadas por médicos generalistas (BOGT et al. 2011). Associando o suporte breve
de enfermagem com sessões online, atingiu-se uma perda maior de peso em
adultos na Inglaterra (LITTLE et al., 2016).
Reforça-se que, para que a APS seja resolutiva no controle da obesidade, é
fundamental a coordenação do cuidado tanto pelos gestores como pelos
profissionais de saúde. Portanto, o planejamento do cuidado às pessoas com
obesidade deve garantir infraestrutura adequada das unidades de APS, como
rampas de acesso, portas largas, cadeiras, macas e balanças com capacidade para
mais de 200 kg, esfigmomanômetro específico, entre outros. Além disso, os
profissionais devem estar atentos para o seguimento das linhas guias norteadoras
do cuidado a essa clientela (BRASIL, 2014).
É necessário que o enfermeiro esteja atendo para suas atribuições frente à
obesidade na APS, independentemente de os usuários apresentarem ou não
comorbidades. Nessa perspectiva, de acordo com a Política Nacional de Atenção
Básica, deve-se direcionar ações para a estratificação do risco para obesidade e
atividades de promoção à saúde dessa população (BRASIL, 2012). Contudo, para
os usuários que possuem comorbidades, a atenção do enfermeiro em relação aos
hábitos alimentares e de atividade física deve ser redobrada, havendo necessidade
indispensável

da

avaliação

cardiovascular

–

ferramenta

importante

para

compreensão do risco de ocorrência de um evento agudo (BRASIL, 2014).
Fica o entendimento da amplitude das diversas variáveis e comorbidades as
quais trazem impacto para o risco e o desenvolvimento da insuficiência cardíaca.
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Logo, apresentando ao enfermeiro a oportunidade de ações não farmacológicas e
prática clínica no contexto da atenção primária.

4.5 O grau de dependência dos indivíduos segundo a escala de KATZ
A possibilidade do uso de escalas para subsidiar o planejamento do cuidado,
onde para este estudo foi utilizada uma escala específica para estimar o perfil de
comprometimento do autocuidado do indivíduo com diagnóstico clínico de IC, a
Escala de autocuidado para pacientes com insuficiência cardíaca – EAC-IC (ANEXO
2). E ainda, outra escala que permite a inferência da capacidade para o autocuidado,
a partir do grau de dependência, a Escala Katz (ANEXO 3).
Dos 84 participantes, obtivemos 77 respostas, constituindo 7 perdas
justificadas pelos participantes como a impossibilidade de espera para responder ao
questionário. A Tabela 2 ilustra a associação da frequência do grau de dependência
dos indivíduos (n=77) com a Escala Katz.
Os indivíduos independentes foram predominantes nessa amostra, com
destaque para o sexo feminino (57,1%). E foi observado que pacientes da raça
branca (45,5%) e com idade inferior à de 65 anos são mais independentes (51,9%).
Quanto ao grau de escolaridade, participantes com mais anos de estudo
(53,2%) apresentaram melhor grau de independência, bem como os indivíduos com
companheiro

fixo

(45,5%).

Notou-se

predomínio

de

participantes

mais

independentes entre aqueles sem plano de saúde (72,7%) e com renda per capita
superior a 800 reais (61%).
Os pacientes que nunca fumaram (44,2%) demonstraram melhor grau de
independência em relação aos fumantes (11,7%) ou ex-fumantes (33,8%), bem
como os indivíduos que ingerem alguma quantidade de álcool (55,8%). Hipertensos
(53,5%), não diabéticos (68,8%) e não dislipidêmicos (48%) são mais independentes
que os demais.
Na associação das variáveis sociodemográficas, clínicas e de hábitos de
saúde, destaca-se a alta significância com o consumo de álcool. Há relatos, de que
a ingestão de etanol pode afetar as propriedades diastólicas do ventrículo esquerdo
(VE), uma vez que alcoolistas crônicos estão sob risco de desenvolver
cardiomiopatia dilatada não isquêmica e o consumo pesado de etanol está
associado à deficiência na função sistólica do VE (CATENA et al., 2016). Logo, o

90

enfermeiro deva exercer por meio da educação em saúde, ações de promoção e
conscientização do etilista, esclarecendo sobre os malefícios trazidos pelo álcool
para o sistema cardiovascular e o risco de desenvolvimento de doenças graves.
Tabela 2: Distribuição da frequência do grau de dependência dos indivíduos e respectivas
variáveis com a Escala Katz. Niterói, 2018.
ESCALA KATZ
Independência (completa)
Dependência
n (%)
n (%)
65 (84,4)
12 (15,6)
Variáveis sociodemográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Cor da pele
Branco
Pardo
Preto
Amarelo
Faixa Etária (em anos)
De 45 a 64
65 ou mais
Grau de Escolaridade
Até o 5º ano ou 4a série
Além do 5º ano ou 4ª serie
Estado Civil
Sem companheiro (a)
Com companheiro (a)
Plano de Saúde
Não
Sim
Renda per capita
Até R$800,00
Maior que R$800,00
Variáveis de hábitos de saúde
Fumo
Fumo Atual
Ex-fumante
Nunca fumou
Consumo de álcool
Diariamente ou quase todos os dias
Ocasionalmente
Raramente
Parou de beber
Nunca bebeu
Varáveis clínicas
Hipertensão
Sim
Não
Diabetes
Sim
Não
Obesidade
Sim
Não

Fonte: Estudo Digitalis, 2018.

Valor-p
1
26 (37,1)
44 (62,9)

5 (41,7)
7 (58,3)

35 (50,0)
28 (40,0)
6 (8,6)
1 (1,4)

6 (50)
5 (41,7)
1 (8,3)
0 (0,0)

40 (58,0)
29 (42,0)

3 (37,5)
5 (62,5)

28 (40,6)
41 (59,4)

5 (41,7)
7 (58,3)

32 (47,8)
35 (52,2)

5 (41,7)
7 (58,3)

56 (80,0)
14 (20,0)

11 (91,7)
1 (8,3)

23 (32,9)
47 (67,1)

1 (8,3)
11 (91,7)

9 (13,0)
26 (37,7)
34 (49,3)

2 (16,6)
5 (41,7)
5 (41,7)

15 (22,8)
9 (13,6)
16 (24,2)
14 (21,2)
12 (18,2)

1 (8,3)
1 (8,3)
0 (0,0)
5 (41,7)
5 (41,7)

41 (60,3)
27 (39,7)

7 (58,3)
5 (41,7)

15 (22,1)
53 (77,9)

3 (25,0)
9 (75,0)

30 (44,8)
37 (55,2)

7 (58,3)
5 (41,7)

0,785

0,454

0,765

0,762

0,446

0,326

0,546

0,071

0,761

0,491

0,562
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4.6 O autocuidado dos indivíduos assintomáticos e sintomáticos segundo o
domínio “manutenção do autocuidado” da escala EAC-IC
Na proposição de comparar o comportamento do autocuidado nos indivíduos
assintomáticos (estágios A e B) e sintomáticos (estágio C), por meio do domínio
“manutenção do cuidado” da EAC-IC, foram analisados 71 indivíduos, para os quais
a perda assemelha-se a escala anterior.
Portanto, a Tabela 3 mostra a frequência de autocuidado entre os indivíduos
assintomáticos e sintomáticos (n= 71) para a insuficiência cardíaca, na qual em
todos os estágios da doença, observou-se autocuidado inadequado, com destaque
para o estágio C, onde a totalidade dos pacientes apresentou déficit de autocuidado.
Tabela 3: Score do autocuidado dos indivíduos assintomáticos e sintomáticos com o
domínio de “manutenção do cuidado” da EAC-IC. Niterói, 2018.
Estágios de Insuficiência Cardíaca (IC)
Assintomáticos
A
n (%)
28 (39,4)
EAC-IC
Autocuidado - Seção A
Inadequado (Menos de 28
pontos)
Adequado (28 pontos ou
mais)

B
n (%)
39 (54,9)

Sintomáticos
C
n (%)
4 (5,7)
Valor-p
0,589

21 (84,0)

31 (88,6)

4 (100,0)

4 (16,0)

4 (11,4)

0 (0,0)

Fonte: Estudo Digitalis, 2018.

Diante dos indivíduos com fatores de risco ou comorbidades na atenção
primária, em estágios A e B, o enfermeiro necessita manter uma aproximação
constante, principalmente por meio da visita domiciliar.
A visita domiciliar é considerada o pilar das ações na atenção primária a
saúde, sendo uma estratégia fundamental para prestação de uma assistência de
enfermagem pautada, de fato, em ações de prevenção de doenças e de promoção
da saúde (SANTOS; MORAIS, 2011), na medida em que possibilita ao enfermeiro
conhecer a realidade vivenciada pelo usuário e família, e, a partir desse
conhecimento, planejar o seu cuidado de acordo com as peculiaridades de cada
paciente.
E para os indivíduos com a IC, o autocuidado deve ser permeado pela
experiência de conviver com a IC e estar voltado para os sinais e sintomas, bem
como para o cuidado diário visando o controle da doença. Isso sugere um
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conhecimento mais vivido do que adquirido conceitualmente, por exemplo, através
de informações dos profissionais de saúde (FREITAS; PUSCHEL, 2013).

4.7 O autocuidado dos indivíduos nos diferentes estágios da IC segundo o
domínio “manutenção do autocuidado” da escala EAC-IC
Por fim, quando analisadas as variáveis sociodemográficas, clínicas e de
hábitos de saúde de 77 indivíduos (Tabela 4), esta avaliação do autocuidado entre
os indivíduos assintomáticos e sintomáticos para a IC por meio do domínio A
(manutenção do cuidado) da EAC-IC, observou-se que as mulheres apresentam
maior prevalência de autocuidado inadequado (60,9%). Bem como, a cor de pele
branca, faixa etária menor que 65 anos, com escolaridade além do 5º ano
apresentaram maior déficit de autocuidado. E nesta análise, apenas houve
significância para o estado civil, ou seja, indivíduos com companheiro fixo. Além do
autocuidado inadequado sem plano de saúde e com maior renda per capita.
Corroborando com o dado encontrado nesta pesquisa, um estudo constatou
autocuidado inadequado em uma amostra de 116 pacientes com IC acompanhados
em um ambulatório de cardiologia, onde 60,3% (70) referiu convivência marital. A
presença do conjugue é comumente associada a uma repercussão positiva no
comportamento de autocuidado de pacientes com IC, entretanto esse dado vai de
encontro àquele encontrado na presente pesquisa. Enfermeiros devem estar atentos
a presença desse suporte social e realizar intervenções voltadas também ao
companheiro (a) do paciente com IC, esclarecendo sobre a importância do apoio do
conjugue no autocuidado o paciente (CONCEIÇÃO; SANTOS; SANTOS; CRUZ,
2015).
Ao se analisar as variáveis de hábitos de saúde, verificou-se que ex-fumantes
(33,8%) apresentam pior autocuidado quando comparados aos fumantes atuais
(16,2%). No que se refere ao consumo de álcool, participantes que nunca ingeriram
etanol apresentaram maior déficit de autocuidado em relação aos alcoolistas.
O enfermeiro deve estar apto a realizar ações de prevenção de agravos
decorrentes do consumo de etanol, através de intervenções educativas e
informativas nos mais diferentes cenários, inclusive nos serviços de atenção básica
(JOMAR; ABREU, 2011). O desafio se encontra no desenvolvimento de atividades
que estimulem a conscientização pela valorização da vida e ao desenvolver tais
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atividades, o enfermeiro deve estimular a tomada de consciência dos sujeitos que
estão envolvidos no processo educativo, como os indivíduos que não ingerem
etanol. (LUNA et al., 2012). Apesar de não apresentarem tal fator de risco, esses
sujeitos devem estar inseridos na população alvo dos enfermeiros para a qual são
direcionadas ações de promoção a saúde e prevenção do etilismo.
Após comparar as variáveis clínicas, foi o observado que pacientes
portadores de hipertensão arterial sistêmica (48,1%) possuem pior autocuidado do
que os indivíduos sem a comorbidade (38,9%).

Em contrapartida, pacientes

diabéticos (18,5%) e obesos (37,5%) apresentaram melhor autocuidado do que
aqueles que não fizeram tal relato.
Durante a consulta de enfermagem pacientes com hipertensão arterial são
motivados a frequentar grupos educativos, nos quais eles podem encontrar espaço
para verbalizar sintomas, inquietude e dificuldades encontradas no dia a dia em
relação à doença vivida (CROZETA; TRUPPEL; MEIER; DANSKI, 2009)
Acredita-se que os grupos educativos sejam instrumentais metodológicos
eficazes, capazes de viabilizar, através do vínculo entre os participantes, e desses
com a estrutura institucional, a compreensão das situações de vida, saúde e doença,
sendo

incorporados

aspectos

importantes

que

fundamentarão

certos

comportamentos para a promoção da saúde, como as ações de autocuidado
(MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011)
No tratamento da HAS, as dificuldades para alterar o estilo de vida e o não
seguimento da terapêutica prescrita são as principais barreiras encontradas pelos
pacientes; pressupõe-se que a explicação para esses comportamentos esteja na
falta de informações sobre a patologia (VITOR et al., 2011; RIBEIRO et al., 2012).
A importância do enfermeiro junto aos hipertensos, dentre outras ações, está
fortemente associada ao seu papel como educador, atuando na motivação do
paciente quanto à adesão ao tratamento, propondo estratégias que favoreçam seu
envolvimento com a doença e na sua capacidade de autocuidado (SILVA;
COLOSIMO; PIERIN, 2010).
Portanto, há a necessidade de um processo educativo contínuo realizado pelo
enfermeiro, através de orientações específicas sobre o autocuidado na hipertensão
arterial sistêmica, visando otimizar o tratamento farmacológico e não farmacológico.
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Tabela 4: Distribuição da frequência do autocuidado adequado ou inadequado dos
indivíduos e respectivas variáveis com o domínio de “manutenção do autocuidado” da EACIC. Niterói, 2018.
EAC-IC
AUTOCUIDADO - SEÇÃO A
Inadequado (Menos de 28
Adequado (28 pontos ou
pontos)
mais)
n (%)
n (%)
69 (89,6)
8 (10,4)
Valorp
0,483

Variáveis sociodemográficas
Sexo
Masculino
Feminino
Cor da pele
Branco
Pardo
Preto
Amarelo
Faixa Etária (em anos)
De 45 a 64
65 ou mais
Grau de Escolaridade
Até o 5º ano ou 4a série
Além do 5º ano ou 4ª serie
Estado Civil
Sem companheiro (a)
Com companheiro (a)
Plano de Saúde
Não
Sim
Renda per capita
Até R$800,00
Maior que R$800,00
Variáveis de hábitos de
saúde
Fumo
Fumo Atual
Ex-fumante
Consumo de álcool
Diariamente ou quase todos os
dias
Ocasionalmente
Raramente
Parou de beber
Varáveis clínicas
Hipertensão
Sim
Não
Diabetes
Sim
Não
Obesidade
Sim
Não

Fonte: Estudo Digitalis, 2018.

27 (39,1)
42 (60,9)

2 (25,0)
6 (75,0)

34 (49,3)
26 (37,7)
8 (11,6)
1 (1,4)

4 (50,0)
4 (50,0)
0 (0,0)
0 (0,0)

40 (58,0)
29 (42,0)

3 (37,5)
5 (62,5)

29 (42,6)
39 (57,4)

1 (12,5)
7 (87,5)

29 (43,9)
37 (56,1)

7 (87,5)
1 (12,5)

58 (84,1)
11 (15,9)

5 (62,5)
3 (37,5)

21(30,4)
48 (69,6)

3 (37,5)
5 (62,5)

11 (16,2)
23 (33,8)

0 (0,0)
4 (50,0)

0,789

0,454

0,137

0,026

0,154

0,699

0,459

0,118
14 (21,5)

0 (0,0)

11 (16,9)
12 (18,5)
13 (20,0)

0 (0,0)
3 (37,5)
4 (50,0)

37 (55,2)
30 (44,8)

6 (75,0)
2 (25,0)

15 (22,4)
52 (77,6)

2 (25,0)
6 (75,0)

29 (43,9)
37 (56,1)

3 (37,5)
5 (82,5)

0,454

1

1
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Os resultados apontam para um estudo realizado no nordeste do Brasil, o
qual ressalta que os profissionais de saúde que acompanham portadores de
hipertensão arterial no contexto da atenção primária à saúde, devem enfatizar a
necessidade do fracionamento adequado das refeições, da introdução de alimentos
de acordo com o poder aquisitivo, bem como, da prática de atividade física,
sobretudo para os sedentários. Ainda, para pacientes que apresentem condutas
corretas no que se refere ao tratamento da HAS, é importante que os profissionais
desenvolvam estratégias que garantam a continuidade desses comportamentos.
Além disso, considera-se a relevância dos riscos para os que ficam sem tomar os
medicamentos por não comparecerem à unidade de saúde no tempo indicado para o
recebimento e, destaca-se o favorecimento pelos profissionais de saúde da
responsabilização dos portadores de hipertensão arterial, fator que pode contribuir
para minimizar as altas taxas de morbimortalidade, que elevam os gastos
empreendidos no sistema de saúde (ROMERO et al., 2010).
Tão relevante quanto a hipertensão arterial no contexto das doenças crônicas,
o diabetes mellitus também requer do paciente alterações significativas no estilo de
vida; e, o enfermeiro é um dos profissionais responsáveis em promover orientações
a esses indivíduos. Uma das atribuições desses profissionais é desenvolver
atividades educativas, por meio de ações individuais e coletivas, com toda a
população e os pacientes diabéticos. É fundamental que os mesmos aprendam
sobre o processo patológico que estão vivendo e que entendam sobre a doença,
sobre o autocuidado e suas possíveis complicações, caso não realizem uma efetiva
adesão das orientações dos profissionais. É importante que o enfermeiro certifique
se o paciente recebeu corretamente todas as instruções e identifique as dificuldades
dos mesmos, realizando a promoção da saúde (NOGUEIRA; PEREIRA; SILVA;
FERNANDES, 2014).
E quanto se trata da obesidade no contexto na APS, o enfermeiro deve, em
momento oportuno, como na consulta de enfermagem, realizar o aconselhamento
em saúde aos usuários com sobrepeso e obesidade e, por meio dessa estratégia de
cuidado, o enfermeiro adquire subsídios para tomada de decisão, planejamento e
avaliação das ações voltadas ao indivíduo, às famílias e à comunidade (DANTAS;
SANTOS; TOURINHO, 2016.)
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Diante do exposto, fica clara a importância do enfermeiro na abordagem dos
pacientes sob risco e com insuficiência cardíaca na atenção primária à saúde,
através de intervenções não farmacológicas, baseadas em evidências científicas,
com o propósito de se atingir um autocuidado eficaz.

5 CONCLUSÃO
Os resultados mostraram baixa prevalência de indivíduos saudáveis nessa
amostra, com predomínio de participantes nos estágios A e B da insuficiência
cardíaca, principalmente do sexo feminino (56%), com menos de 65 anos (42,8%),
brancos (33,3%), casados (53,6%), com maior grau de escolaridade (38,1%) e maior
renda per capita (55,9%). E ainda, com presença de etilistas (39,3%), não fumantes
(64,3%), bem como, de forma preocupante, os hipertensos (52,4%). Enquanto no
estágio C, a prevalência em 75% da amostra foi para o sexo masculino, de cor parda
e com escolaridade acima do 5º ano.
É primordial a identificação das características sociodemográficas, clínicas e
hábitos de saúde dos pacientes com insuficiência cardíaca, pois através destes
dados, os profissionais de saúde, como o enfermeiro, poderão alertar a população
sob risco (estágios A e B) quanto à instalação da doença, e a importância das
modificações no estilo de vida, contribuindo para a redução dos riscos de
desenvolvimento da mesma (ARAÚJO et al., 2013) e consequentemente do número
de indivíduos nos estágios mais avançados da síndrome, ou seja, em estágio C.
Quando analisado o grau de dependência, o qual interfere no autocuidado,
predominaram nessa amostra os indivíduos independentes com destaque para o
sexo feminino (57,1%), raça branca (45,5%) e com idade inferior a 65 anos (51,9%).
Enquanto, participantes com mais anos de estudo (53,2%) são mais independentes,
bem como os indivíduos casados (45,5%). Quanto aos hábitos de saúde, indivíduos
que nunca fumaram (44,2%) apresentaram melhor grau de independência em
relação aos tabagistas (11,7%) ou ex-tabagistas (33,8%), bem como os indivíduos
que ingerem alguma quantidade de álcool (55,8%). Os hipertensos (53,5%), não
diabéticos (68,8%) e não dislipidêmicos (48%) são mais independentes que os
demais.
Um maior grau de independência para os indivíduos em risco ou com IC,
sugere indivíduos com disponibilidade para adoção de um comportamento adequado
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de autocuidado na insuficiência cardíaca. Este dado é importante, pois, à medida
que o manejo da doença e a realização do autocuidado são inadequados, podem
surgir complicações decorrentes da síndrome. E um comportamento satisfatório de
autocuidado é imprescindível para evitar episódios de descompensação e manter a
estabilidade clínica do paciente; acredita-se que a equipe de saúde deva se envolver
ativamente no cuidado dessa clientela com a implementação de práticas educativas
efetivas e de qualidade (OLIVEIRA et al., 2013).
Ao analisarmos o autocuidado nos diferentes estágios de insuficiência
cardíaca, por meio do domínio ―manutenção do autocuidado‖ observou-se que
para todos os níveis da doença, indivíduos apresentaram autocuidado inadequado,
com destaque para o estágio C, onde a totalidade dos pacientes apresentou déficit
de autocuidado. Nesse sentido, as ações de autocuidado tornam- -se fundamentais
para minimizar avanços no remodelamento cardíaco, bem como evitar quadros de
agudização da doença, que contribuam para desfechos clínicos desfavoráveis
(SOUSA et al., 2018).
Esse fato justifica a necessidade premente de educar esse indivíduo, que
convive com uma doença crônica, para o seu engajamento no autocuidado. Essa
condição é possível, pois, na atenção primária, o enfermeiro, entre outros
profissionais de saúde, realiza a educação em saúde, podendo usar uma
combinação de métodos e estratégias que possibilitem a modificação do
comportamento desse paciente, em relação às condutas, para promover a saúde
(FREITAS; SANTANA, 2002).
Na avaliação do autocuidado entre os indivíduos assintomáticos e
sintomáticos para a IC por meio do domínio A da EAC-IC, notou-se que as mulheres
apresentam pior autocuidado. As variáveis raça branca, faixa etária menor que 65
anos e escolaridade superior a 4º série também apresentaram maior déficit de
autocuidado, assim como os indivíduos com conjugue.
Um resultado similar foi encontrado para ex-fumantes (29,9%), indivíduos que
nunca ingeriram etanol (14,3%), e hipertensos (48,1%). No entanto, diabéticos e
obesos apresentaram melhor autocuidado do que aqueles que não os possuem.
A participação do enfermeiro é essencial através de medidas não
farmacológicas de educação em saúde no manejo dos sintomas e na prática de
autocuidado direcionada aos pacientes com IC e seus familiares, tendo como
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finalidade proporcionar melhor qualidade de vida para esses (GONÇALVES;
ALBUQUERQUE, 2014).
Na atenção primária, o enfermeiro necessita direcionar sua assistência aos
indivíduos nos diferentes estágios de insuficiência cardíaca, visto que, as
intervenções não farmacológicas implementadas por esses profissionais exercem
papel fundamental no controle e evolução da doença, através do incentivo a adoção
de práticas adequadas de autocuidado.
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