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A insuficiência cardíaca crônica é a causa mais

frequente de internação por doença cardiovascular

pelo Sistema Único de Saúde. Tais episódios de

exacerbação podem estar relacionados ao pouco

conhecimento e manejo inadequado da sua

condição.

O objetivo desse trabalho foi avaliar o nível de

conhecimento sobre a doença e capacidade de

autocuidado em paciente com IC descompensada.

Um menor conhecimento sobre a sua condição de

saúde dificulta a adesão ao tratamento e o

reconhecimento dos sintomas, limitando ações de

autocuidado. É necessário um processo contínuo de

educação sobre a doença aos pacientes, visando

estimular um melhor gerenciamento dos sinais e

sintomas e maior qualidade de vida.

Foi realizado um estudo transversal descritivo no

período de julho a dezembro de 2018 com

pacientes admitidos no Pronto Socorro do HC-UFG

por IC descompensada. Foi utilizada uma ficha de

avaliação desenvolvida pela pesquisadora para

coleta dos dados pessoais, clínicos e

socioeconômicos. Para a avaliação do

conhecimento sobre a doença foi utilizado o

Questionário de Conhecimentos da Doença para

Pacientes com Insuficiência Cardíaca e para

avaliação do autocuidado a Escala de Autocuidado

para Pacientes com Insuficiência Cardíaca (EAC-

IC). O coeficiente de Correlação de Pearson foi

utilizado para avaliar possíveis associações entre

as variáveis “conhecimento sobre a doença”,

“capacidade de autocuidado”, “FEVE” e “número de

internações no último ano”.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da

instituição (protocolo nº 2.725.914) e segue as

recomendações do Conselho Nacional de Saúde,

Resolução 466/2012.
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No período de julho a dezembro de 2018, 44

pacientes foram atendidos no Pronto Socorro do HC

com diagnóstico de IC descompensada. Porém para

a composição da amostra somente 12 pacientes

cumpriram os critérios, conforme descrito na imagem

1.

Figura 1 – composição da amostra

O nível de conhecimento sobre a doença foi baixo e o 

autocuidado insuficiente, com correlação moderada 

entre eles. 


