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Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica, de caráter crônico, que 

apresenta uma anormalidade cardíaca funcional ou estrutural, que impede o funcionamento 

adequado do coração, prejudicando o atendimento a todas as necessidades metabólicas de 

forma apropriada, causada pela redução do débito cardíaco, congestão pulmonar ou sistêmica 

e/ou elevadas pressões de enchimento ventricular[1] que acarretarão na redução do fluxo 

sanguíneo responsável pela nutrição dos músculos-esqueléticos, modificação na formação das 

fibras, redução de enzimas oxidativas e aumento de possíveis inflamações locais. De acordo 

com o DATA-SUS, das 1.137.572 internações por doenças cardiovasculares 21% foram 

relacionadas à IC, sendo a causa mais comum de hospitalização em indivíduos a partir dos 65 

anos de idade e uma prevalência de 10% em indivíduos a partir de 70 anos[2,3]. Embora os 

serviços de promoção e prevenção tenham papel importante no controle de complicações e 

exacerbações de doenças crônicas, eles se tornaram um desafio para a saúde pública devido os 

custos elevados em tratamentos que deveriam ser direcionados às doenças crônicas, porém 

acabam sendo voltados a tratamento de doenças agudas, hipoteticamente solucionados com 

serviços da atenção básica[3]. Objetivos: Realizar uma revisão de literatura acerca das 

evidências disponíveis sobre como a Insuficiência Cardíaca influencia nos níveis de atenção a 

saúde, mais especificamente na Atenção Primária e Terciária da Atenção Básica. Métodos: 

Foi realizada uma revisão de literatura descritiva, anexados na base de dados eletrônica da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILAC’S, PubMed e Scielo. Admitiram-se estudos com 

pacientes diagnosticados com insuficiência cardíaca em qualquer classificação funcional da 

New York Heart Association (NYHA I - IV), de ambos os sexos e sem limite de idade. A 

pesquisa foi executada no período de setembro a novembro de 2019 e incluiu artigos 

compreendidos de 2016 a 2019. As buscas tiveram como objetivo encontrar associações entre: 

1) insuficiência cardíaca e saúde pública; 2) insuficiência cardíaca e atenção primária; 3) 

insuficiência cardíaca e atenção terciária. Resultados e Discussão: Foram encontrados apenas 

7 artigos, dos quais 5 foram selecionados e apenas 3 continham dados epidemiológicos de 

doentes crônicos e número de internações, coletados em unidades básicas de saúde e em um 

hospital terciário. No estudo de Fochat (2016) notou-se a necessidade das notificações 

epidemiológicas de uma dada população, visto que viabilizam as informações sobre as 

particularidades, carências e urgências da mesma, inclusive que incluam dados 

epidemiológicos sobre os doentes crônicos presentes nela,a fim de contribuir com a saúde 

pública na facilitação do planejamento dos serviços de promoção e prevenção, que 

possibilitam o diagnóstico e a intervenção precoce nos eventos de saúde,com o objetivo de 

minimizar possíveis complicações e evitar o crescimento desequilibrado de doenças. 

Ademais, a prevenção de saúde mostrou-se eficaz em todos os níveis de atenção, 

minimizando custos e números de internações de doentes crônicos, sendo uma das principais 

estratégias adotadas na atenção primária com o objetivo de diminuir o fluxo intenso na 

atenção terciária[3]. Pereira (2018) a estratégia de promoção à saúde a população foi aplicada 
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e mostrou-se eficaz na redução das hospitalizações decorrentes de doenças cardiovasculares, 

dentre elas a IC. A atenção primária foi estabelecida como a porta de entrada para facilitação 

da resolutividade dos problemas de forma ampla, promovendo a prevenção de doenças e 

proporcionando qualidade de vida aos doentes, por meio do monitoramento das necessidades 

cada indivíduo vinculado a uma Unidade de Atenção Básica. Os municípios que obtiveram 

alta cobertura da atenção básica apresentaram queda na taxa de hospitalização, enquanto os 

que possuíam baixa cobertura continuaram com alta incidência de pacientes hospitalizados, 

principalmente relacionada a IC. Os dados epidemiológicos contidos no estudo mostraram 

que em Campo Grande (MS) houve queda no número de hospitalizações em decorrência da 

expansão da promoção a saúde, passando de 46.053 para 40.655, de 2000 a 2009. Já no 

Espírito Santo, as evidências encontradas foram mais significativas, com declínio de 14.100 

para 11.400, em apenas 4 anos, sendo de 2005 a 2009. Essa queda da taxa de hospitalização 

decorrente da harmonização dos níveis de atenção à saúde se deu devido a melhor distribuição 

da equipe de saúde por habitantes, favorecendo o acompanhamento de qualidade, a assistência 

à família, além de oportunizar ações e consultas preventivas à população. A atenção primária 

foi posta então como meio de intervenção efetiva em diagnósticos precoces, sem a 

necessidade de internação, que contribuiu para redução de gastos, visto que os pacientes com 

IC necessitam de um tratamento de caráter crônico e complexo, dispondo de recursos e 

manutenções de alto custo que impactam na saúde pública[4]. Durante um estudo realizado 

pelo Instituto do coração (InCor) – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

com pacientes internados em 2014, dentre as taxas de mortalidade de indivíduos com IC, 

26,9% apresentava quadro de infecção adquirida durante o período de internação e 17,0% não 

apresentava infecção. Os dados indicaram que as infecções sobrecarregam o coração do 

doente,favorecendo a piorado quadro clínico e, consequentemente, are-hospitalização 

frequente dos enfermos. Essa permanência contínua do paciente no setor de internação causou 

sobrecarga às equipes de saúde e superlotou o nível de atenção terciária, com necessidades de 

recursos avançados para manutenção da saúde deste paciente internado, que ocasionou maior 

custo, ou seja, maior impacto financeiro à saúde pública[5]. Conclusão/Considerações 

Finais: Devido a falha da organização do níveis de atenção à saúde, ocorre uma sobrecarga na 

terciária, ou seja, no setor de internação. As queixas e internações decorrentes das doenças 

crônicas, sobretudo da insuficiência cardíaca, podem ser diminuídas, controladas ou evitadas 

se a atenção primária tiver bom funcionamento das unidades básicas juntamente com as 

equipes multiprofissionais, proporcionando a prevenção e a promoção à saúde em uma esfera 

maior. Ademais, a internação além de propiciar resultados negativos aos pacientes, como 

infecções, são de grande importância econômica para a saúde pública, pois exigem alto 

investimento para tratamentos avançados e apropriados a cada paciente que necessite de 

internação. A organização dos níveis de atenção a saúde, sobretudo o primário, pode 

converter a instabilidade desse setor, visto que as medidas preventivas adotadas permitem o 

acompanhamento atencioso e a identificação precoce de possíveis doenças e complicações 

relacionadas à saúde, contribuindo para a redução da superlotação que há na atenção terciária 

por falta de orientação e cuidado no estágio inicial das doenças[4,5]. 
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