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1. RESUMO 

 A Insuficiência cardíaca é uma síndrome causada por disfunção cardíaca, 

que exige uma adesão ao tratamento, especificamente medicamentoso e uma 

mudança no habito de vida. Intervir nos fatores que levam os pacientes a não 

adesão ao tratamento é essencial para a melhoria do quadro clínico e qualidade 

de vida. O estudo tem como objetivo avaliar os fatores que influenciam o paciente 

com Insuficiência Cardíaca a não adesão ao tratamento. Trata-se de um estudo 

de revisão bibliográfica, descritivo, com análise quantitativa dos dados. A 

pesquisa será desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no site 

www.bvs.saude.gov.br, com busca nas bases de dados bibliográficos, Literatura 

Latino-Americano em Ciências de Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo) em artigos de periódicos, publicados na janela cronológica de 

2007 a 2016. Os resultados serão obtidos a partir do cruzamento dos descritores 

oficiais: Insuficiência Cardíaca, Enfermagem, Auto cuidado, Visita domiciliar e 

Cuidados de enfermagem. 

2. INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é definida como uma síndrome endêmica 

causada por disfunção cardíaca, que leva à incapacidade de ejetar e/ou 

acomodar sangue dentro de valores pressóricos fisiológicos, causando limitação 

funcional e necessitando de intervenção terapêutica imediata (Mangini, 2013). 

Estudos sobre prevalência estimam que 23 milhões de pessoas no mundo 

têm IC e dois milhões de casos novos são registrados, anualmente. O aumento 

na incidência de IC está relacionado aos avanços terapêuticos no tratamento do 

infarto agudo do miocárdio, da hipertensão arterial e mesmo da IC, o que 

ocasiona maior sobrevida e, consequentemente, aumento da prevalência e 

internações hospitalares, gerando altos custos para países cuja população idosa 

é crescente. Por isso, a IC é reconhecida na atualidade, como um importante 

problema de saúde pública (NOGUEIRA, et al, 2010). 

O objetivo do tratamento da IC consiste em alcançar e manter estabilidade 

dos pacientes, a adesão ao tratamento com o uso regular das medicações e 

alterações no estilo de vida. Esse envolvimento proporciona, evitar crises de 



descompensação e é um importante meio de minimizar as limitações para alguns 

pacientes (CASTRO, et al, 2010). 

O tratamento para os pacientes portadores de IC, não está relacionado 

somente com o alívio dos sintomas, mas também para a prevenção e progressão 

da doença. O tratamento baseia-se em controle farmacológico e não 

farmacológico e tem apontado grandes benefícios na evolução natural da 

doença. Não serve somente para diminuir a mortalidade e morbidade, mas 

também melhorar a qualidade de vida, diminuindo os custos do tratamento para 

o sistema de saúde, principalmente pela redução dos custos hospitalares 

(PALOMBINI; ROHDE, 2007). Contudo, destaca-se a importância do estudo 

como meio de identificar os fatores que contribuem para a não adesão ao 

tratamento da IC e assim, subsidiar a elaboração de uma assistência de 

enfermagem individualizada e eficaz. 

3. OBJETIVO 

Identificar na literatura científica os fatores que influenciam o paciente com 

Insuficiência Cardíaca a não adesão ao tratamento. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva, com análise quantitativa de 

dados. A pesquisa será desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no 

site www.bvs.saude.gov.br, com busca nas bases de dados bibliográficos, 

Literatura Latino-americano em Ciências de Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (Scielo) em artigos de periódicos. Nesta pesquisa serão 

incluídos artigos de periódicos publicados em português (Brasil/Portugal), no 

período de 2007 a 2016, que abordaram a falta de adesão a pacientes com 

insuficiência cardíaca. Serão excluídos artigos de periódicos que não 

apresentavam informações suficientes ou não se relacionavam com o assunto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os pacientes portadores da insuficiência cardíaca que não aderem o 

tratamento, estão mais suscetíveis a complicações e maiores internações 

hospitalares sendo necessário avaliar os motivos que interferem na adesão ao 



tratamento. Foi realizado o cruzamento dos descritores: Insuficiência Cardíaca, 

Enfermagem, Auto cuidado, Visita domiciliar e Cuidados de enfermagem, na 

base de dados LILACS e SciELO, disponível no site da Biblioteca Virtual de 

Saúde. Após a leitura dos resumos, foram selecionadas as publicações de 

acordo com os critérios de inclusão e objetivo do estudo. Uma vez selecionada, 

foi realizada a leitura do artigo na íntegra e preenchimento de uma ficha de 

catalogação do material bibliográfico com título, autores, ocupação dos autores, 

periódico, local do estudo, ano de publicação, objetivo e resultados.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do cruzamento dos descritores foram encontrados dezenove artigos de 

periódicos, que estavam relacionados ao tema, a falta de adesão ao tratamento 

de insuficiência cardíaca. Após a leitura dos resumos disponíveis, quatorze 

artigos foram excluídos por não responderem aos objetivos do estudo e apenas 

cinco artigos foram incluídos da amostra do estudo. O cruzamento dos 

descritores realizado no SciELO, foram encontrados dezesseis artigos, após a 

leitura dos resumos e das publicações, doze foram excluídos e quatro foram 

incluídos na amostra. Os demais foram descartados por não atender ao objetivo 

e idioma. Dos cruzamentos realizados, nove artigos foram selecionados para o 

estudo. 
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