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Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome composta por diversas patologias, 

caracterizadas pela falência cardíaca ou incapacidade de suprimento sanguíneo adequado para 

demanda metabólica¹. Estima-se que em 2025, o Brasil terá a sexta maior população de 

idosos, aproximadamente 30 milhões de pessoas, o que pode resultar na multiplicação dos 

casos e dos gastos ocasionados pela síndrome². Apesar de estar havendo um aumento do 

reconhecimento sobre a importância da IC, devido ao elevado número de internações 

hospitalares, a existência da carência de dados dificultam a definição de prioridades para 

elaboração de estratégias preventivas3. As causas de internação ou reinternação do paciente 

com Insuficiência Cardíaca geralmente estão associadas à prática inadequada de autocuidado, 

justificando-se pela não adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, ocasionada 

pela complexidade do tratamento e o seu custo, efeitos colaterais dos medicamentos e o 

tratamento prolongado sem possibilidade de cura4-5 . Muitas vezes isso é justificado pela 

falta de informação que o paciente não consegue assimilar, por causa da linguagem técnica e 

por falta de acesso a informação clara e objetiva. Aumentar o conhecimento dos pacientes não 

é garantia da aderência de um bom comportamento, no entanto, o conhecimento sobre a 

Insuficiência Cardíaca é vital para melhores resultados. Portanto, a hospitalização por causa 

do agravamento do quadro da IC pode ser causada pela dificuldade de compreensão dos 

pacientes sobre a dieta, medicação e sintomas da IC. A equipe multidisciplinar é de 

fundamental importância, pois estes profissionais realizam o acompanhamento de maior 

tempo diário a estes pacientes, além de aumentar intervenção e informações do autocuidado, 

podendo reduzir a frequência de internações e limitações físicas e melhorar a qualidade de 

vida. De acordo com programas de manejo de doença crônica com educação e monitoração 

em clínica estão associados a melhor adesão ao tratamento aumentando o conhecimento do 

autocuidado. Avaliações e seguimento realizados por essa equipe podem reduzir o número de 

hospitalizações5 Objetivos: Identificar e descrever o perfil epidemiológico, clínico e o 

autoconhecimento de pacientes com Insuficiência Cardíaca atendidos em um hospital de 

referência do Pará. Métodos: Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, descritivo e 

transversal, realizado na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), no período 

de junho a setembro de 2016. Foram entrevistados 40 pacientes, sendo analisados 32 em 

decorrência de 8 entrevistas estarem com dados incompletos. O questionário aplicado foi 

estruturado com perguntas de múltiplas escolhas, sendo utilizado um modelo já validado para 

categorizar o nível de conhecimento entre os pacientes. O modelo apresenta 14 perguntas, 

sendo dividido em nível considerado insuficiente (0 – 4 pontos), intermediário (5 – 9 pontos) 

e bom (10 – 14 pontos). Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de IC 

definitiva, de ambos os sexos, acima de 18 anos, conscientes, orientados e internados na 

FHCGV, que aceitaram a participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido. Foram excluídos os que foram submetidos a procedimentos de revascularização 

do miocárdio (angioplastia ou cirurgia) no último mês anterior ao contato e aqueles 

apresentam sinais de IC secundária a um quadro de sepse, os menores de 18 anos e os sem 

condições mentais para responder aos instrumentos de coleta de dados. O estudo foi avaliado 

pelo comitê de ética em pesquisa com CAAE: 55063716.2.0000.0016, e aprovado pelo nº 

1686503, conforme diretrizes e normas da Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). Resultados e Discussão: Houve correlação entre o score de autoconhecimento 

com o perfil sociodemográfico e as repercussões clínicas dos entrevistados. A prevalência 

entre os pacientes foi do sexo masculino (65,6%), escolaridade com ensino fundamental 

incompleto (46,9%), renda menor que um salário mínimo (46,9%) e maior ou igual a um 

salário e menor que dois (46,9%). Nenhum dos pacientes alcançou o nível de bom 

conhecimento acerca da doença, 14 (42,80%) foram categorizados com nível insuficiente e 18 

(56,20%) com nível intermediário. A maioria apresentou cormobidades associadas, com 

destaque para Hipertensão arterial sistêmica (62,5%) com 50% para o nível intermediário e 

50% para o nível insuficiente. O Infarto agudo do Miocárdio prévio foi predominante entre os 

pacientes com conhecimento intermediário. O sucesso da terapia medicamentosa está 

intimamente associado à compreensão do paciente acerca da sua necessidade e a sua 

aceitação. Um bom entendimento quanto a este tratamento, é imprescindível. A educação do 

paciente é um cuidado de suma importância realizado pela equipe multiprofissional, tendo 

como base que a educação em saúde que preparará o paciente para conviver com sua doença, 

visto que é uma doença crônica4 Conclusão/Considerações Finais: Certamente para o 

controle da IC, o conhecimento acerca da patologia por parte dos pacientes é indispensável. 

Portanto faz-se necessário uma maior aproximação da equipe multiprofissional com os 

pacientes, visto parecer fundamental para o processo de educação em saúde favorecendo o 

autocuidado. 
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