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1. RESUMO 

A Insuficiência Cardíaca é uma doença responsável por grande número de 
internações, diminuição da qualidade de vida e altos custos na área da saúde. A não 
adesão ao tratamento do paciente com Insuficiência Cardíaca está relacionada à 
falta de conhecimento sobre sua doença, dentro deste contexto destaca-se a 
importância do enfermeiro qualificado para que o portador desta patologia conheça 
mais sobre sua condição e como minimizar sinais e sintomas por meio de tratamento 
farmacológico e com maior ênfase a tratamentos não farmacológicos, promovendo 
assim um aumento do auto cuidado e melhora na qualidade de vida. Tendo em vista 
a importância do tema, foi realizada uma revisão da literatura integrativa nas bases 
de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line), BDENF, IBECS 
no mês de Agosto de 2018 com objetivo de identificar na literatura se há impacto da 
atuação da enfermagem no conhecimento do paciente com Insuficiência Cardíaca e 
quais resultados essa atuação pode trazer. A busca realizada resultou na seleção 
final de 10 artigos, os quais, de modo geral, reforçam melhorias provocadas pela 
atuação de enfermagem voltada à pacientes com Insuficiência Cardíaca.  
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2. INTRODUÇÃO 

As doenças de origem cardiovascular são o grupo de doenças que têm maior índice 
de internações, e requerem grande atenção por parte dos profissionais de saúde. 
Dentre elas, destaca-se a Insuficiência Cardíaca (IC). 
A insuficiência cardíaca é conhecida como um problema crescente de saúde pública 
devido ao fato de ser um reflexo do estilo de vida da população. É uma doença de 
alta complexidade, tanto no que diz respeito à sua fisiopatologia, quanto ao seu 
tratamento. Caracteriza-se pela incapacidade do coração em manter as 
necessidades circulatórias do organismo, podendo ser aguda devido a algo que 
altere o seu funcionamento, como por exemplo, um Infarto Agudo do Miocárdio ou 
arritmias cardíacas; ou crônica que é em sua forma congestiva, podendo causar 
limitações ao portador.  
A IC é uma síndrome multifatorial que causa mudanças no padrão de vida do 
paciente, diminuindo sua qualidade de vida, podendo levar a incapacidade de 
realizar tarefas cotidianas. 
A atuação da equipe de enfermagem no tratamento do paciente com IC tem grande 
importância, destacando-se o papel do enfermeiro na consulta de enfermagem, pois 
através dela o mesmo pode gerar ações de saúde, tanto em um atendimento 
individualizado quanto coletivo com objetivo de orientar, ensinar, reforçar, melhorar e 
avaliar o quanto o paciente é capaz de realizar ações de autocuidado, tornando- se 
facilitador do tratamento e diminuindo episódios de descompensação da doença e 
frequência de reinternações. 

3. OBJETIVO 

Identificar na literatura se há impacto da atuação da enfermagem no conhecimento 
do paciente com Insuficiência Cardíaca e quais resultados essa atuação pode trazer. 



4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão da literatura integrativa realizada nas bases de dados: 
LILACS, MEDLINE, IBECS e BDENF - Enfermagem. Os critérios de inclusão 
adotados foram: artigos eletrônicos, dissertações e teses disponíveis na íntegra, 
publicação entre os anos de 2008 a 2017 publicados nos idiomas português, inglês e 
espanhol . Constituem critérios de exclusão: artigos em duplicidade, que antecedam 
o ano de 2008, e aqueles que não abordam diretamente a temática proposta. 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Foram realizadas buscas utilizando os descritores "insuficiência cardíaca" AND 
“cuidados de enfermagem". A partir destas buscas foram identificados 120 artigos, 
que foram avaliados a partir do título, temática proposta, disponibilidade de texto na 
íntegra, idioma e período de publicação. Desse total, 25 artigos foram excluídos por 
não disponibilizarem o texto na íntegra, 48 devido à data de publicação, 14 por não 
corresponderem à temática do estudo, 12 por estarem em duplicidade e 2 por 
idioma, o que resultou em 19 artigos selecionados para leitura na íntegra. Após a 
leitura na íntegra, foram excluídos 10, resultando na seleção final de 10 artigos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

A partir dos artigos selecionados foi possível observar que a atuação da 
enfermagem  promove impacto positivo junto ao paciente com Insuficiência Cardíaca 
contribuindo para melhora da  qualidade de vida. Os estudos descrevem benefícios 
na incorporação de ações à rotina desses pacientes, como monitorização de peso, 
restrição de sódio e de excesso de líquidos, realização de atividades físicas, uso 
regular de medicações prescritas, e participação em grupos de apoio. Dentre todos 
esses cuidados, o acolhimento é imprescindível para que se crie um vinculo 
paciente/família e profissionais de saúde, pois essa relação gera consequências 
importantes, tanto na adesão ao tratamento, quanto nos resultados terapêuticos. 
Através dessas intervenções ocorre a redução dos episódios de descompensação e 
reinternações.  
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