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Analisar artigos sobre os cuidados paliativos no 

paciente com Insuficiência Cardíaca.   

Realizada revisão da literatura científica 

mediante consulta nas bases eletrônicas de 

dados bibliográficos da MEDLINE, LILACS, 

BIREME e SCIELO com os descritores 

“cuidados paliativos”, “insuficiência cardíaca”, 

“qualidade de vida” e “assistência terminal” e 

seus correspondentes em língua espanhola.  

A IC cursa com uma clínica complexa que 

exige abordagem interdisciplinar. Este 

acompanhamento multidisciplinar mostrou-

se eficaz na redução de internações, do 

acometimento de depressão e em uma 

melhora na qualidade de vida. Observou-se, 

também, a necessidade de mais pesquisas 

nesta área para um maior esclarecimento da 

atuação de cada profissional. 

O CP abrange além do manejo dos 

sintomas, o suporte emocional e espiritual 

aos doentes e seus familiares. É 

imprescindível o uso de estratégias como 

visitas domiciliares, monitorização por 

telefone, intervenções educativas no manejo 

não farmacológico da IC, como também 

orientações sobre atividade física, controle 

diário do peso, constatação precoce dos 

sinais e sintomas no acompanhamento de 

pacientes com IC. Essas estratégias 

colaboram para administração do 

autocuidado e adesão à terapêutica proposta, 

sobretudo no impacto da diminuição da 

mortalidade e na melhora da QV. A insuficiência cardíaca (IC) é uma patologia 

que gera grande sofrimento aos pacientes. No 

entanto, a prática de cuidados paliativos (CP) no 

seu manejo ainda é muito incipiente. A IC é o 

estado final comum das cardiopatias onde 

o coração é incapaz de bombear sangue em 

quantidade suficiente para às necessidades do 

corpo. Trata-se de uma síndrome clínica 

complexa, sistêmica e com alta 

morbimortalidade. Ostenta um mal prognóstico, 

gera limitação funcional que tem impacto direto 

na qualidade de vida, e altos custos no 

tratamento e na reabilitação do paciente não 

sendo uma tarefa fácil com a necessidade de 

uma equipe interdisciplinar. Nessa lógica, os 

cuidados com os portadores de doenças com 

prognóstico limitado, isto é, os cuidados 

paliativos (CP), ganham destaque nos serviços 

de saúde.  
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