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RESUMO 

É um estudo do tipo revisão narrativa, que tem por 

objetivo conhecer estratégias para melhorar a qualidade 

de vida de idosos com insuficiência cardíaca. Os 

resultados preliminares apontam como estratégia para a 

qualidade de vida, intervenções não farmacológicas e as 

intervenções farmacológicas. Ambas demandam 

intervenções de enfermagem com foco holístico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Insuficiência cardíaca (IC), são distúrbios cardíacos 

na estrutura do coração ou em sua função, que afetam a 

capacidade de encher ou ejetar o sangue dos ventrículos, 

acarretando em sobrecarga hídrica ou de perfusão1.  

A qualidade de vida (QV) do idoso está relacionado 

a manutenção da autonomia e independência. A evolução 

da IC leva o idoso a uma maior dependência de seu 

cuidador e pode acarretar medo, insegurança, tristeza, ou 

até mesmo depressão como doença secundária2. 

 

OBJETIVO 

Conhecer estratégias para melhorar a qualidade de vida 

de idosos com insuficiência cardíaca. 

 

METODOLOGIA 

É um estudo do tipo revisão narrativa, 

compreendendo o período de 2008 a 2018. Critérios de 

inclusão: artigos, teses, dissertações ou outros materiais 

de fonte confiável escritos em português, inglês ou 

espanhol, publicados nos últimos dez anos e disponíveis 

na íntegra. Critérios de exclusão: artigos ou teses, 
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dissertações ou materiais de fontes não confiáveis; materiais 

escritos em outros idiomas; não disponibilizados na íntegra e 

publicação anterior a 2008.  

Para a localização do material foi feita busca nas 

bases de dados LILACS - Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde; SciELO – Scientific 

Electronic Library Online; BDENF - Base de dados de 

Enfermagem, por meio da associação ou interseção dos 

termos: estratégias, qualidade de vida, idoso, insuficiência 

cardíaca. Foram localizados até o momento seis artigos e 

uma tese que respondem aos critérios de inclusão e ao 

objetivo do estudo.  

O processo de avaliação e análise do material 

bibliográfico seguiu a seguinte trajetória: 1ª etapa – leitura 

e análise inicial para identificar a pertinência do material e 

enquadramento nos critérios de inclusão; 2ª etapa –   

leitura exaustiva, resenha e fichamento do material para 

extração das informações que respondem ao nosso 

objetivo; 3ª etapa – Análise comparativa que compreende 

a organização e análise dos resultados. Os dados serão 

apresentados de maneira descritiva. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A IC representa a principal causa de internação3 é 

uma condição progressiva e permanente, o tratamento 

consiste em mudanças no estilo de vida e uso de 

medicamentos com o objetivo de evitar episódios de IC 

descompensada aguda1. 

O enfermeiro dentre outros profissionais da saúde 

é responsável pela educação do paciente e deve 

estimular e traçar estratégias para a mudança de 

comportamento que favoreça a QV dos idosos4. Diante do 

exposto considera-se relevante conhecer as estratégias 
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para melhorar a qualidade de vida de idosos com 

insuficiência cardíaca. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares apontam como 

estratégia para a qualidade de vida (QV) dos pacientes 

com insuficiência cardíaca (IC), intervenções não 

farmacológica e as farmacológicas. 

As intervenções não farmacológicas implicam em 

atendimento por equipe multidisciplinar; assistência de 

enfermagem integral e holística e humanizada; profilaxia 

para pneumococo e influenza; atividades de educação 

voltadas para o paciente e familiares; atividade física 

aeróbica sob orientação; orientações sobre ingesta 

alimentar com controle da ingesta de sódio e importância 

e como fazer a restrição hídrica1;3;5. 

As intervenções farmacológicas, dentre outras, 

incluem o uso de inibidores da eca1;6, beta-bloqueadores, 

bloqueadores dos receptores de angiotensina II e 

bloqueadores dos receptores de aldosterona1.  
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