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RESUMO 

 

SOARES, Fabiana Fernandes Rego. Perfil epidemiológico, clínico e terapêutico da 

insuficiência cardíaca em um hospital de referência no Vale do Jequitinhonha - MG, 

Brasil, 2013. 73p. (Dissertação - Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente) - Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2013. 

 

As doenças crônicas não transmissíveis constituem a principal causa de mortalidade 

em todo o mundo e têm aumentado em ritmo acelerado. Elevadas taxas de internação e re-

internação hospitalares causadas pela descompensação clínica da insuficiência cardíaca têm 

sido descritas e representam um grande problema. O objetivo deste estudo foi conhecer as 

características clínicas, epidemiológicas e terapêuticas das internações devido à Insuficiência 

Cardíaca em um hospital do interior de Minas Gerais. Realizou-se o estudo quantitatitativo, 

descritivo e observacional de 391 prontuários de internações pelo SUS devido a Insuficiência 

Cardíaca, no período de 2 anos. Foram realizadas análises de estatística descritiva utilizando-

se do software Statistical Package for Social Science (SPSS) para obtenção de média e 

mediana dos dados coletados. O nível de significância adotado foi de 95% (p<0,050). Os 

resultados demonstraram que a média de idade foi de 67,75 anos ±15,5, sendo 51,2% do sexo 

feminino. Dentre as comorbidades: 77,0% apresentaram Hipertensão Arterial Sistêmica, 

19,7% Diabetes e 30,3% Chagas. A frequência de infarto do miocárdio prévio foi de 10,3%. 

A principal queixa identificada foi dispnéia (81,6%). A média do tempo de internação foi de 

6,23 dias, e o custo médio de R$ 1.202,78. A taxa de mortalidade foi de 12,5%. Não houve 

associação estatisticamente representativa entre óbito e as variáveis sexo, comorbidades e 

quantidade de doenças. Os principais medicamentos prescritos foram: anticoagulantes 

104,60%, diuréticos 81,84% e digitálicos 53,19%. O uso de inibidor da ECA e β-bloqueador 

foram inferiores ao recomendado nas diretrizes. Apenas 26,6% (n=104) chegaram ao hospital 

com um documento de referência e 39,9% (n=156) receberam algum tipo de 

encaminhamento ao sair de alta. Dentre as internações hospitalares a maior proporção foi de 

mulheres com idade avançada e muitas comorbidades associadas.  A análise dos resultados 

demontra que há possibilidade de aperfeiçoar a qualidade da assistência oferecida 

contribuindo para melhoria na qualidade de vida, diminuição do número de hospitalizações, 

dos custos e refletir positivamente na redução da taxa de mortalidade no ambiente hospitalar.  

 

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, Hospitalização, Sistema Único de Saúde.  

 



   

ABSTRACT 

 

SOARES, Fabiana Fernandes Rego. Epidemiological, clinical and therapeutic profile of 

heart failure in a referral hospital in the Vale do Jequitinhonha-MG, Brazil,  2013. 73p. 

(Dissertation - Masters in Health, Society and the Environment) - Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2013. 

 

The  non- transmissible chronic diseases are the leading cause of mortality around the world 

and have been increasing at a rapid pace. High rates of hospitalization and re-hospitalization 

caused by hospital clinical decompensation of heart failure have been described and represent 

a major issue. The aim of this study was getting to know the characteristics of the clinical, 

epidemiological and therapeutic hospitalizations due to heart failure in a hospital in Minas 

Gerais. We carried out a study of the quantitative, observational and descriptive records about 

391 SUS admissions due to heart failure, in the period of 2 years. It was hold analysis 

including descriptive statistics using the Statistical Package for Social Science (SPSS) to 

obtain mean and median rates of the data collected. The significance level applied was 95% (p 

<0.050). The results showed that the average age was 67.75 ± 15.5 years, 51.2% of them, 

female. Among the comorbidities: 77.0% had systemic hypertension, 19.7% had Diabetes 

wounds and 30.3% had Chagas disease. The frequency of before myocardial infarction was 

10.3%. The main complaint identified was dyspnea (81.6%). The average length of stay was 

6.23 days and the average cost of R$ 1202,78. The mortality rate was 12.5%. There wasn’t a 

representative association between death and the variables gender, comorbidities, and number 

of diseases. The main drugs prescribed were: 104.60% anticoagulants, diuretics 81.84% and 

digitalis 53.19%. The use of ACE inhibitors and β-blocker were lower than the recommended 

guidelines. Only 26.6% (n = 104) of the patients arrived at the hospital with a reference 

document and 39.9% (n = 156) of them received some type of referral to leave the hospital. 

The highest proportion among hospital admissions was women with advanced age and lots of 

comorbidities. The results showed that it is possible to improve the quality of care offered 

contributing to improved quality of life, decrease the number of hospitalizations, costs and 

have a positive impact in reducing the mortality rate in the hospital environment. 

 

Keywords: Heart failure, Hospitalization, Unified Health System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem a principal causa de 

mortalidade em todo o mundo e têm aumentado em ritmo acelerado. Uma medida de tal 

“carga global de doença”, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é o ano 

de vida ajustado por incapacidade (DALY). Este parte do pressuposto de que a mensuração 

mais adequada dos efeitos das doenças crônicas é o tempo gasto ou perdido por incapacidade 

ou morte prematura (MACINKO et al., 2011). 

O projeto da OMS sobre carga global de doença (The Global Burden of Disease) 

mostra estimativas sobre a incidência, prevalência, gravidade e mortalidade para mais de 130 

causas consideradas principais. Em 2005, por exemplo, as doenças cardiovasculares causaram 

5,07 milhões ou 52% de todas as mortes no mundo, com carga de doença equivalente a mais 

de 34 milhões de DALY. Assim, a diferença entre os países de renda baixa, como os 

africanos, e de renda alta, como europeus e norte americanos, é que, nos primeiros, o 

somatório da carga de doenças transmissíveis, condições maternas e perinatais ainda é 

ligeiramente superior à das DCNT. Já nesses últimos, bem como nas categorias intermediárias 

de renda, as DCNT sobrepujam largamente as demais causas (OPAS, 2012).  

Por outro lado, os índices de morte por DCNT já estão mais elevados em países de 

baixa e média renda do que em países ricos. Quase 66% das mortes prematuras em adultos 

(entre 15 e 69 anos) e 75% de todas as mortes adultas são atribuíveis a tais condições. Pode-se 

dizer que em todos os países do mundo as DCNT constituem o principal problema de saúde, 

seja para homens ou para mulheres e, um grave problema para todos os sistemas de saúde 

pública (MAY  et al., 2011). 

Os idosos, geralmente considerados como o grande grupo de risco, não estão sozinhos 

como vítimas das DCNT, pois há evidências do crescente número de tais patologias entre 

jovens e pessoas de meia idade. Neste aspecto, a OMS estimou que 72% das mortes antes dos 

60 anos de idade em países de alta renda, podem ser ocasionadas por DCNT. No mesmo ano, 

68% dos DALY perdidos para doenças crônicas ocorreram entre aqueles em idade produtiva. 

Estes resultados sugerem que as DCNT não podem mais ser consideradas apenas um 

problema de idosos. Isso, de forma inequívoca nos países de alta renda, mas com forte 

tendência também nos demais países (BEAGLEHOLE, 2011).  
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No Brasil, essas doenças representam o problema de saúde de maior magnitude e 

correspondem a cerca de 70% das causas de mortes. Os custos estão relacionados aos serviços 

de saúde, os gastos sociais com a redução da capacidade laboral, a redução da autonomia e da 

qualidade de vida. Somado a isto, os gastos familiares reduzem a disponibilidade de consumo 

relativo a outras necessidades básicas como alimentos mais saudáveis, moradia e educação.  

Estima-se que a perda de produtividade no trabalho e a diminuição da renda familiar 

relacionadas ao diabetes, cardiopatia e acidente vascular cerebral, acarretarão perda na 

economia na ordem de mais de 4,18 bilhões de dólares nos próximos anos (BRASIL, 2011).  

 Dentre as principais demandas de saúde, as doenças cardiovasculares têm assumido 

destaque sobre as demais doenças crônicas. São responsáveis por 35% das mortes na América 

Latina e Caribe, enquanto a combinação de todas as doenças infecciosas incluindo AIDS, 

tuberculose e malária, leva a 10% dos óbitos (OPAS, 2007).  

No Brasil, são responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade e anos potenciais de 

vida perdidos. Dados de hospitalizações no Sistema Único de Saúde (SUS) revelam que as 

doenças do aparelho circulatório (DAC) são as principais causas de internações e geram o 

maior custo nesse componente. Em 2007, 12,7% das hospitalizações não relacionadas à 

gestação e 27,4% das internações de indivíduos de 60 anos ou mais foram causadas por estas 

patologias (SCHMIDT et al., 2011). 

 Nesta perspectiva, a Insuficiência Cardíaca (IC) consiste em uma condição clínica 

comum a várias doenças do aparelho circulatório, como hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes e coronariopatias. Trata-se de uma síndrome complexa caracterizada por falência do 

coração e incapacidade deste de propiciar suprimento adequado de sangue para atender às 

necessidades metabólicas dos tecidos na presença de pressões de enchimento normais 

(BOCCHI et al., 2012).  

Estudos de prevalência estimam que 23 milhões de pessoas no mundo tenham IC e que 

dois milhões de casos novos são diagnosticados anualmente. O aumento na incidência de IC 

está relacionado aos avanços terapêuticos no tratamento do infarto agudo do miocárdio, da 

hipertensão arterial e mesmo da IC (BUENO et al., 2006). 

 E por outro lado, a crescente exposição da população a fatores de risco e o acesso 

inadequado aos serviços de saúde, principalmente referente aos cuidados preventivos, têm 

contribuído para o aumento das condições crônicas. Estas se constituem em problemas de 

saúde que requerem como ação de enfrentamento, a continuidade do cuidado por um longo 

período de anos ou décadas (OMS, 2008).  
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Entretanto, a OMS (2010), reconhece que os atuais sistemas não as atendem de forma 

suficiente. Estes são marcados pelo forte predomínio de serviços fragmentados, que operam 

de forma episódica e reativa, voltados principalmente para a atenção às condições agudas e às 

agudizações das condições crônicas. Possuem entrada “aberta”, ênfase no cuidado médico, na 

gestão da oferta e no pagamento de serviços que não leva em consideração a apresentação de 

resultados. 

Mediante esta situação, têm sido tomadas algumas atitudes com a intenção de 

contribuir para o atendimento adequado da demanda de saúde da população brasileira, por 

meio da aprovação do Decreto Lei nº7508, divulgado em 2011. Este apresenta o Contrato 

Organizativo da Ação Pública em saúde (COAP) e a elaboração do Índice de Qualidade do 

SUS (IDSUS). Além disto, estabelece importantes conceitos, a saber: (a) definição das portas 

de entrada do usuário no SUS, de forma a organizar os fluxos e evitar que pacientes mais 

graves sejam submetidos à demora desnecessária em seu atendimento; (b) estabelecimento do 

“Mapa da Saúde”, contendo a descrição dos serviços ofertados pelo SUS e iniciativa privada, 

clareando, assim, o percurso que os pacientes devem fazer no sistema; (c) ênfase na 

constituição de redes de serviços de saúde; (d) previsão de serviços de acesso aberto, voltados 

para o atendimento de necessidades especiais; (e) foco em instrumentos de gestão da clínica: 

protocolos e diretrizes terapêuticas, com definição de critérios para diagnóstico, tratamento, 

acompanhamento e verificação de resultados. 

Neste contexto, é preciso por meio da pesquisa estudar os municípios e regiões, com 

objetivo de conhecer a realidade de saúde e doença, visando contribuir nos avanços do 

processo de integração; discussão das agendas políticas e o papel dos atores envolvidos na 

questão. O desenvolvimento de políticas para a integração deve considerar muitas opções à 

luz da realidade de cada situação territorial.  

Por fim, os estudos epidemiológicos e clínicos sobre a IC poderão contribuir para a 

definição de necessidades e por meio de um trabalho coordenado em cada nível de atenção, 

estabelecer estratégias preventivas, de tratamento e de controle para obter resultados 

eficientes na qualidade de vida do paciente. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral:  

 

 

Analisar o perfil clínico, epidemiológico e terapêutico da Insuficiência Cardíaca em um 

hospital do interior de Minas Gerais. 

 

 

2.2 Específicos: 

 

 

 Identificar as principais queixas do portador de IC ao chegar ao hospital; 

 Verificar se há associação entre a ocorrência de óbito do portador de IC com sexo, 

comorbidades e quantidade de doenças; 

 Identificar se há registros de referência e contra-referência nos prontuários dos pacientes 

que internam devido a IC; 

 Determinar as características clínicas dos portadores de IC; 

 Identificar a proporção de pressão arterial não controlada na população em estudo; 

 Conhecer a terapêutica medicamentosa prescrita nas internações devido a IC. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Prevalência da Insuficiência Cardíaca 

 

 

A Insuficiência Cardíaca tem sido definida como a “epidemia do século XXI”, cuja 

prevalência tem aumentado de forma quase exponencial nas últimas décadas. Acredita-se que 

esta tendência deve-se aos atuais avanços no tratamento da hipertensão arterial, da cardiopatia 

isquêmica e diabetes mellitus, principais doenças que alimentam os níveis de IC.  Tais 

recursos têm proporcionado uma melhora na qualidade de vida, contribuindo para a redução 

de eventos fatais e sobrevivência destes indivíduos aumentando assim, a possibilidade de 

desenvolver IC (BAHRAMI et al., 2008).  

Estudos apontam que cerca de 23 milhões de indivíduos são portadores da doença, 

ocorrendo 2 milhões de novos casos a cada ano tornando-se uma prioridade para a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2008).  

Nos Estados Unidos, cinco milhões de pessoas são portadoras de IC, e cerca de 550 

mil novos casos são diagnosticados a cada ano Constitui a principal causa de internação entre 

pessoas acima de 65 anos de idade (GHEORGHIADE & BRAUNWALD, 2011).  

Na Argentina, estima-se que 1% a 1,5% da população sofra algum grau de IC, o que 

representa cerca de 400.000 pessoas. Na população maior de 65 anos, a prevalência pode 

chegar a 10%. O risco de morte anual estimado para os pacientes com sintomatologia leve é 

de 5% a 10% e chega a 30% a 40% para os da forma grave da doença. A IC constitui neste 

país a principal causa de internação entre maiores de 65 anos e é responsável pela maior taxa 

de mortalidade dentre as doenças cardiovasculares, o que corresponde a 34% (BARISANI et 

al., 2010). 

Dentre os principais estudos populacionais destaca-se o realizado em Framingham nos 

Estados Unidos, iniciado em 1948, que objetivou conhecer os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares. Neste, a prevalência encontrada entre pessoas de 50 a 59 anos de idade foi 

de 0,8%. No intervalo de idade entre 60 e 69 anos, foi de 2,3%; 5% entre 70 e 79 anos e 

chegou a 10% entre maiores de 79 anos (HO et al., 1993). Embora tenham utilizado critérios 

clínicos, muitos estudiosos acreditam que os resultados deste estudo não representam os 

índices reais, os consideram como infraestimados. 
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No Brasil estima-se que 6,4 milhões de pessoas sofram dessa síndrome, atingindo de 

1% a 2% da população geral (BUENO et al., 2006). Os últimos dados sobre morbidade 

hospitalar do SUS revelam que no período de 2008 a 2011, a IC foi responsável por 3% do 

total geral de internações e 23% das que ocorreram por doenças do aparelho circulatório. Em 

2010, foi a causa da morte de 27544 brasileiros (BRASIL, 2013).  

 

 

3.2 Fisiopatologia  

 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma condição clínica, crônica e progressiva, na qual o 

coração se torna incapaz de bombear o volume sanguíneo necessário para suprir as demandas 

do metabolismo tecidual. É uma síndrome comum a inúmeras doenças cardiovasculares que 

resulta em contração (sístole) diminuída, enchimento (diástole) diminuído ou em ambas as 

disfunções miocárdicas (SMELTZER & BARE, 2005).  

A descompensação da IC leva à ativação do sistema neurohormonal, entre os quais se 

destacam três principais mecanismos compensadores: ativação do sistema nervoso autônomo 

adrenérgico (SNAA); ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA); e 

secreção de peptídeos reguladores. Na fase aguda, estes mecanismos são essenciais para a 

sobrevivência do indivíduo uma vez que trabalham para compensar os efeitos da hipoperfusão 

tecidual.  No entanto, em longo prazo, ocorre sobrecarga de volume devido à retenção 

excessiva de sais e líquido, aumento da resistência periférica, toxicidade direta das células 

miocárdicas, alterações eletrolíticas e arritmias (CARDOSO, 2011). 

Por outro lado, para compensar estes efeitos adversos, outros mecanismos são ativados 

como a secreção de peptídeos natriuréticos: vasodilatadores que estimulam a diurese e a 

inibição do sistema nervoso autônomo adrenérgico. A compensação da enfermidade do 

indivíduo depende do equilíbrio entre estes mecanismos que são considerados “ciclo vicioso 

da insuficiência cardíaca”: o coração não bombeia sangue suficiente para o organismo que 

então estimula o coração a trabalhar mais, no entanto, este se torna incapaz de responder o 

que agrava a IC (FIGURA 01) (LÓPEZ et al., 2005). 
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Figura 01. “Ciclo vicioso da Insufuciência Cardíaca”. SNAA: sistema nervoso autônomo adrenérgico; 

SRAA: sistema renina-angiotensina-aldosterona; ANP: peptídeo natriurético atrial; BNP: peptídeo 
natriurético cerebral. Fonte: LÓPEZ et al., 2005. 

 

 

 

 

Existem outros mecanismos compensatórios que buscam manter um equilíbrio entre a 

vasodilatação suficiente para nutrir os tecidos e a vasoconstrição adequada para manter a 

pressão de perfusão. Dentre estes, destacam-se a ação de outros neuro-hormônios: fator 

natriurético atrial, endotelina e prostaciclina. Os peptídeos natriuréticos, uma vez na corrente 

sanguínea, estimulam a diurese e a vasodilatação. Opõem-se, portanto à ação da 

norepinefrina, angiotensina II, vasopresina, aldosterona e endotelina (BOCCHI et al., 2012). 

A ação dos mecanismos compensadores no organismo do indivíduo portador da IC 

traduz em sinais e sintomas clássicos que são altamente sensíveis para o diagnóstico clínico 

da IC. Entretanto são subjetivos e podem ser difíceis de interpretar.  Uma vez estabelecido o 

diagnóstico, é muito importante a definição da etiologia da doença. Esta condiciona o 

tratamento, a evolução e o prognóstico dos pacientes, requer, portanto, um amplo 

conhecimento de provas diagnósticas. 
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3.3 Diagnóstico da Insuficiência Cardíaca 

 

  

A realização minuciosa da anamnese e exame físico constitui item fundamental para o 

diagnóstico da IC, pois oferece informações relevantes sobre o indivíduo. 

Ao investigar sobre a história clínica de um paciente com suspeita de IC, deve-se 

buscar pela existência ou não de fatores de risco cardiovasculares, hábitos prejudiciais prévios 

ou atuais, comorbidades e histórico familiar. Da mesma maneira, o reconhecimento de sinais 

e sintomas deve ser realizado de forma bastante criteriosa, pois constituem a base para a 

definição da origem da doença (FERNÁNDEZ PASTOR et al., 2009).  

A presença de história de hipertensão arterial, etilismo ou de familiares com 

cardiomiopatia pode indicar a existência de causas específicas para a IC. Os principais fatores 

de risco associados ao desenvolvimento de tal doença em mulheres são diabetes mellitus e 

hipertensão arterial; enquanto a cardiopatia isquêmica é o principal fator de risco para 

homens. No entanto, analisando um mesmo fator de risco entre homens e mulheres, elas 

apresentam maior probabilidade de desenvolver IC (HOPPE & HERMAN, 2003). 

Mediante a suspeita clínica, após a anamnese e o exame físico, é recomendada a 

utilização de métodos diagnósticos para se estabelecer, em definitivo, o diagnóstico de IC. Os 

de primeira escolha são: eletrocardiograma (ECG), radiografia de tórax e exames laboratoriais 

(BOCCHI et al., 2012). 

A realização do ECG completo de 12 derivações para todos os pacientes com suspeita 

de IC é considerada essencial. Trata-se de um exame tecnicamente simples, barato e acessível 

que pode apontar informações importantes tanto para o conhecimento da etiologia quanto para 

os possíveis motivos de descompensação clínica. Alterações no ECG são frequentes nos 

doentes com IC e refletem alterações estruturais do coração (transtornos de condução, padrão 

de hipertrofia e/ou sobrecarga). Por outro lado, um ECG completamente normal torna 

improvável a presença de IC (GOLDRAICH et al., 2010).  

A radiografia de tórax também deve ser realizada para todos os pacientes com suspeita 

da doença. Aponta a presença de cardiomegalia e congestão pulmonar, achados úteis ao 

diagnóstico de IC. Além disto, é relevante para a exclusão de enfermidades pulmonares como 

causa da sintomatologia, em especial para o esclarecimento da dispnéia. Entretanto, devido a 

baixa sensibilidade e especificidade, tal exame só possui valor preditivo em um contexto de 

sintomatologia típica de IC e de um ECG com alterações (DICKSTEIN et al., 2008). 
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A análise hematológica contribui para estabelecer a repercussão sistêmica da IC, 

conhecimento das causas de exacerbação dos sintomas e diagnóstico etiológico diferencial. 

Deve ser realizado rotineiramente, e inclui hemograma, eletrólitos, creatinina, uréia, glicemia, 

perfil lipídico, hormônios tireoideanos e enzimas hepáticas. Há determinadas situações em 

que se recomenda outra série de análises (FIGURA 02) (BARISANI et al., 2010).  

 

 

 

Exames laboratoriais complementares para pacientes com IC: 

 

Hemograma: a anemia pode se relacionar ao agravamento da IC e constitui um fator de mau 

prognóstico. 

Função renal: é indispensável para se estabelecer o comprometimento primário, a repercussão 

da IC e o tratamento. Faz-se pelo exame de uréia e creatinina.  

Alterações hidroeletrolíticas: são importantes durante o tratamento com diuréticos e requerem 

monitorização frequente. A presença de hiponatremia contribui para pior prognóstico. O estado 
ácido/base e a gasometria arterial devem ser acompanhados nas situações de descompensação.  

Função hepática: geralmente são frequentes as elevações nas enzimas hepáticas e bilirrubina 

quando há congestão hepática, hipoalbuminemia e situações de caquexia.  

Hormônios tireoideanos: deve-se realizar o exame diante de suspeita de hipertireoidismo 
(frequentemente acompanhado de Fibrilação atrial) ou hipotireoidismo. 

Sorologia para Chagas: deve ser realizado rotineiramente em zonas endêmicas e diante da 

presença de bloqueio de ramo direito. 

Anticorpos antimiocárdicos/modificações em proteinograma (IgG, IgM): importante exame 

complementar em caso de suspeita de miocardite. 

Peptídeos natriuréticos: útil para o estabelecimento do diagnóstico de IC em casos duvidosos. 

Possui valor prognóstico e pode ser utilizado para a monitorização terapêutica. 

Troponinas: indicada para a avaliação da injúria miocárdica e estratificação prognóstica.  

 

Figura 02. Quadro de exames complementares para o diagnóstico/acompanhamento do paciente com 

IC. Fonte: BARISANI et al., 2010.  

 

 

 

Nas situações de dúvida no diagnóstico da IC, a dosagem do pepitídeo natriurético do 

tipo B (BNP) é útil para a identificação de congestão pulmonar. Em casos selecionados, 

métodos diagnósticos adicionais podem ser utilizados como o ecodopplercardiograma, a 

ressonância magnética e o teste ergoespirométrico (BOCCHI et al., 2012). 
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Diversas enfermidades podem levar ao desenvolvimento da IC, frequentemente está 

associada à hipertensão e distúrbios valvulares, no entanto, a principal causa é a aterosclerose 

das artérias coronárias: Doença Arterial Coronariana (DAC). O infarto do miocárdio (IM) 

provoca a morte das células musculares cardíacas adjacentes e leva a uma perda da 

contratilidade. Assim, a extensão do IM correlaciona-se com a gravidade da IC (CARDOSO, 

2011).  

Contudo a hipertensão arterial sistêmica (HAS) assume particular relevância como 

causa da IC com fração de ejeção (FE) preservada, a qual representa cerca de 50% dos casos 

desta síndrome. Além disto, constitui um importante fator de risco para o IM. A doença 

arterial coronariana, HAS, patologia valvular degenerativa e a fibrilação ventricular 

constituem as causas mais comuns de IC no idoso (DICKSTEIN et al., 2008). 

Há três tipos de miocardiopatia: dilatada, hipertrófica e restritiva. A miocardiopatia 

dilatada, mais comum, pode ser idiopática ou resultante de um processo inflamatório. Ocorre 

necrose celular difusa, levando a contratilidade diminuída: IC sistólica. A miocardiopatia 

hipertrófica e a restritiva resultam em um enchimento ventricular e distensibilidade 

miocárdica diminuídos: insuficiência diastólica (SMELTZER & BARE, 2005).  

Para a instituição do tratamento farmacológico a IC é normalmente dividida em IC 

com disfunção ventricular esquerda sistólica (DVES) e IC com disfunção ventricular esquerda 

diastólica (DVED). Como elemento definidor, avalia-se a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE) (GOLDRAICH et al., 2010).  

A IC com função sistólica do ventrículo esquerdo preservada é encontrada em cerca de 

40% a 80% dos idosos e ocorre duas vezes mais em mulheres do que em homens. Portanto, 

enquanto o típico portador de IC com FE preservada se configura em mulher, idosa, obesa e 

hipertensa, o portador de IC com FE comprometida é mais frequentemente homem, jovem, 

magro e com história de IAM (LEE et al., 2009). 

 

 

3.4 Manifestações clínicas da Insuficiência Cardíaca 

 

 

O portador de IC possui evidência objetiva de anomalia cardíaca e apresenta sinais e 

sintomas típicos. O aumento da resistência vascular periférica e da pressão capilar pulmonar 



      22   

culmina na redução do débito cardíaco. Nesta condição, ocorrem com frequência os sintomas 

de congestão pulmonar e sistêmica (CARDOSO, 2011). 

O principal sintoma derivado da congestão pulmonar é a dispnéia que pode ocorrer aos 

esforços e nos casos mais graves em repouso. Pode se apresentar como ortopnéia ou dispnéia 

paroxística noturna. Outro sintoma também frequente é a fadiga que se caracteriza por 

intolerância à atividade física, que pode levar à síncope. A presença de dor torácica pode estar 

relacionada ao estresse ocasionado pelo aumento do consumo de oxigênio. No entanto, é 

importante descartar a hipótese de ser secundária a uma síndrome coronariana aguda (SCA). 

Os pacientes podem referir ainda nictúria e oligúria (MORENO et al., 2011). 

Os sintomas de congestão sistêmica incluem edema, principalmente nas extremidades 

dos membros inferiores; aumento do perímetro abdominal; e sensação de peso ou dor em 

hipocôndrio direito secundário à congestão hepática. Sintomas como palpitação, febre, 

expectoração dentre outros devem ser investigados, pois podem estar associados às causas da 

descompensação clínica (FERNÁNDEZ PASTOR et al., 2009).  

O tratamento da IC deve considerar as condições clínico-hemodinâmicas e as 

limitações que a doença impõe ao indivíduo. Para a primeira avaliação, é muito utilizado o 

método proposto por Stevenson LW, que é baseado em dois parâmetros clínicos: congestão 

(estase de jugular, estertores pulmonares, edema sacral, edema de membros inferiores e 

hepatomegalia) e má perfusão (pressão arterial sistólica menor que 90 mmHg sintomática, má 

perfusão de extremidades, alteração do nível de consciência e insuficiência renal) 

(STEVENSON, 2005).  

Utiliza-se o termo “padrão congesto” quando o paciente apresenta sinais de congestão 

e “padrão seco” na ausência destes sinais. Para a avaliação da perfusão, denomina-se “quente” 

aquele que possui perfusão preservada e “frio” se apresenta sinais de má perfusão (NOHRIA 

et al., 2003).  

Seguindo esses critérios, existem quatro possibilidades de perfil clínico-

hemodinâmicos (FIGURA 03): perfil A (quente e seco), perfil B (quente e congesto), perfil L 

(frio e seco) e perfil C (frio e congesto). Os pacientes com perfil clínico C apresentam o pior 

prognóstico ao longo da evolução, seguido pelos pacientes do perfil B. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO HEMODINÂMICO

SIM NÃO

SIM
QUENTE E SECO

(A)

QUENTE E CONGESTO

(B)

NÃO
FRIO E SECO

(L)

FRIO E CONGESTO

(C)

Baixa perfusão 

em repouso?

Hipotensão 

sintomática, 

extremidades frias, 

sonolência e 

insuficiência renal

Congestão em repouso?

Ortopnéia, estase jugular, edema, estertores, ascite

 

Figura 03. Método utilizado para avaliação clínico hemodinâmica dos pacientes com insuficiência 

cardíaca. Fonte: STEVENSON, 2005. 

 

 

 

A classificação proposta pela New York Heart Association (NYHA) é universalmente 

utilizada e descreve a capacidade funcional de um indivíduo portador de IC. É muito útil para 

monitorizar a resposta ao tratamento. A classe NYHA I: o indivíduo é capaz de desenvolver 

suas atividades diárias e não apresenta sintomas de IC; NYHA II: limitação discreta para as 

atividades diárias. A atividade física aumentada faz surgir os sintomas; NYHA III: limitação 

acentuada. Pequenos esforços levam ao aparecimento dos sintomas ; e NYHA IV: o paciente 

sofre os sintomas em repouso (FIGURA 04) (LAINSCAK et al., 2011).  
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Classificação da Insuficiência Cardíaca da New York Heart Association. 

 

Classificação Sintomas Prognóstico 

I Atividade física comum não 

causa fadiga indevida, 

dispnéia, palpitação ou dor 

torácica. Nenhuma congestão 

pulmonar ou hipotensão 

periférica. O paciente é 

considerado assintomático e 

não possui comprometimento 

das atividades de vida diárias. 

Bom 

II Limitação discreta das 

atividades diárias. O paciente 

refere ausência de sintomas em 

repouso. A atividade física 

aumentada provoca os 

sintomas: estertores basilares e 

sopro B3 podem ser 

detectados. 

Bom 

III Limitação acentuada da 

atividade diária. O paciente se 

sente confortável em repouso. 

Mas o leve esforço desencadeia 

os sintomas. 

Razoável 

IV Apresenta sintomas da IC em 

repouso 

Ruim 

 

Figura 04. Quadro de Classificação da Insuficiência Cardíaca da New York Heart Association. Fonte: 

LAINSCAK et al., 2011. 

 

 

3.5 Recursos terapêuticos da Insuficiência Cardíaca 

 

 

Os principais objetivos do tratamento da IC consistem no alívio da sintomatologia, na 

melhoria da qualidade de vida, na redução das hospitalizações e, no aumento da 

sobrevivência. Dentre as possibilidades terapêuticas incluem: o controle dos fatores de risco, a 

educação comportamental do doente e a terapia farmacológica. A aplicação deste conjunto de 

medidas depende antes de tudo da adequada classificação do estado clínico do paciente 

(DICKSTEIN et al., 2008). 
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 As medidas gerais, não farmacológicas, têm tanto importância quanto a prescrição 

medicamentosa. Seu cumprimento influenciará no prognóstico da doença e na qualidade de 

vida do paciente. Dentre estas incluem: prescrição de exercícios físicos (adequada a condição 

clínica do indivíduo), vacinação (contra influenza e pneumococo); controle do peso corporal e 

ingestão de sódio ajustada à situação clínica do paciente (MOLINA, 2010).    

Uma das principais medidas da terapêutica não farmacológica é a educação em saúde 

com orientações sobre a doença, nutricionais, hábitos saudáveis e tratamento farmacológico. 

A eficácia destas intervenções tem sido descrita. Contribui para a redução de re-internações, 

diminuição do tempo de permanência quando internados e melhor adesão ao tratamento 

prescrito (FALCES et al., 2008). 

Dentre as classes farmacológicas indicadas, destaca-se: betabloqueador (BB), 

bloqueador do receptor de angiotensina II (BRA), inibidor da enzima conversora de 

angiotensina (IECA), antagonista da aldosterona (espironolactona é o único disponível no 

Brasil), diurético, digital, anticoagulante e antiagregante plaquetário. A estratégia de 

tratamento com uso de fármacos em pacientes com IC é instituída levando em consideração a 

etiologia, tipo de disfunção cardíaca (com fração de ejeção preservada ou alterada) e as co-

morbilidades (BOCCHI et al., 2012). 

As recomendações sobre as melhores alternativas terapêuticas para cada caso de IC 

são encontradas em diretrizes nacionais e internacionais e se fundamentam em evidências 

provenientes de diversos estudos clínicos randomizados.  

 

 

3.6 O ônus da Insuficiência Cardíaca 

 

 

Mesmo com os avanços no conhecimento da fisiopatologia da IC e estratégias 

terapêuticas, a taxa de hospitalizações por essa síndrome continua aumentando e representa 

um grande problema. Dentre as causas descritas para as re-internações por IC, encontram-se o 

desconhecimento das medidas não-farmacológicas, a adesão inadequada ao tratamento 

medicamentoso e a incapacidade dos pacientes de identificar precocemente sinais e sintomas 

de descompensação (RABELO et al., 2006). 
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 Coons et al. (2011) estimam que mais de 20% dos pacientes que internam devido a IC 

são readmitidos com menos de 30 dias de alta hospitalar e dentre estes, cerca de 40% são 

readmitidos pelo menos por mais outras duas vezes. 

Estudo prospectivo realizado em um hospital na região metropolitana de Barcelona 

identificou que em uma amostra de 204 pacientes a taxa de re-internação hospitalar foi de 

43% em um período de apenas 6 meses (GALOFRÉ et al., 2005). 

Gaui et al. (2010) analisaram a mortalidade por IC em três estados brasileiros (Rio de 

Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul) no período de 1999 a 2005. Identificaram que as 

taxas de mortalidade por IC aumentaram com o avançar da idade. Observaram ainda que na 

faixa etária de 40 a 49 anos e, de forma mais importante, de 50 a 59 e 60 a 69 anos, as taxas 

de mortalidade foram marcadamente maiores nos homens. A partir daí, as diferenças entre os 

sexos já não se mostraram tão nítidas, tornando-se semelhantes na faixa de 80 anos ou mais.  

Dados atuais do Ministério da Saúde (MS) apontam que houve 1766 óbitos de 

pacientes internados pelo SUS devido a IC, em novembro de 2012. A taxa nacional de 

mortalidade hospitalar por IC no ano de 2012 foi de 9,78% conforme mostra a tabela 1 

(BRASIL, 2013). 

 

 

Tabela 01. Taxa de mortalidade em internações hospitalares devido a IC no Brasil, por regiões 

no ano de 2012. 

 
Localidade Taxa de mortalidade (%) 

Brasil 9,78 

Minas Gerais 8,46 

Reg. Sudeste 11,37 

Reg. Norte 10,64 

Reg. Centro-Oeste 9,58 

Reg. Nordeste 8,78 

Reg. Sul 7,86 

Reg.: Região     Fonte: BRASIL, DATASUS, 2013. 

  

 

Recente estudo no Brasil identificou a IC como o segundo grupo de doença que mais 

gerou internações por causas sensíveis à atenção primária, cuja taxa de internação foi de 15,5 

por 10.000 habitantes no período de 1998 a 2009 (BOING et al., 2012).  
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A criticidade destes índices se deve entre outros, ao elevado custo econômico do 

tratamento intra-hospitalar e ao agravamento significativo e progressivo da condição de saúde 

do indivíduo (FELKER et al., 2003).   

Dados do MS revelam que a média nacional da duração das internações devido a IC 

no ano de 2012 foi de 6,9 dias, sendo que o período de permanência por paciente foi mais 

elevado na região norte. O valor médio do custo das internações devido a IC no ano de 2012 

foi de R$ 1326,13 conforme mostra a tabela 2. 

 

 

Tabela 02. Valor médio de internações e tempo médio de permanência em dias de internações 

devido a IC, no ano de 2012.  

 Localidade Valor médio de internações 

(reais) 

Média de permanência (dias) 

Brasil 1326,13 6,9 

Minas Gerais 1336,99 6,4 

Reg. sudeste 1458,15 7,7 

Reg. Norte 1359,44 8,0 

Reg. Centro-Oeste 1432,95 6,4 

Reg. Nordeste 1103,98 6,3 

Reg. Sul 1272,53 5,9 

Reg.=Região.   Fonte: BRASIL, DATASUS, 2013. 

 
 

 

O custo da IC nos Estados Unidos é de aproximadamente, 33,2 bilhões de dólares ao 

ano e, em 2010 estima-se que chegou a 39 bilhões, incluindo os custos de hospitalização 

(GHEORGHIADE & BRAUNWALD, 2011).  

Há estudo que afirma que metade das internações hospitalares poderia ser prevenida 

mediante a um seguimento clínico continuado e ações de educação em saúde dos pacientes 

(EKMAN et al., 2001). Assim, os serviços de saúde visam cada vez mais aumentar a adesão 

dos pacientes ao tratamento, reduzindo a taxa de reinternação e até mesmo a agudização da 

doença. 
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3.7 Assistência Hospitalar para a Insuficiência Cardíaca 

 

 

Ainda que se trate de uma doença crônica, é comum em algum momento, a ocorrência 

de agudização. A Insuficiência Cardíaca Aguda (ICA) é definida como o rápido surgimento 

dos sinais e sintomas de IC que requerem tratamento urgente. Este termo é utilizado tanto 

para determinar caso novo de IC quanto para descompensação de IC crônica (MORENO, 

2011).  

A gravidade de tal descompensação é variável, entretanto a maioria dos pacientes 

necessita de rápida intervenção terapêutica. Os serviços de urgência hospitalar constituem o 

primeiro local de assistência destes pacientes, sobretudo em casos graves como edema 

pulmonar e choque cardiogênico. Dispõem de recursos que normalmente são necessários 

neste momento como medicação intravenosa, suporte ventilatório, assistência 

multiprofissional e recursos diagnósticos (LEE et al., 2009).  

Considerada a complexidade da atenção prestada ressalta-se a relevância de seguir 

recomendações específicas para o manejo da IC, baseada em evidências clínicas. Neste 

sentido são construídas e atualizadas periodicamente as diretrizes para o diagnóstico e 

tratamento da IC em diversos países e têm servido de base para a construção dos protocolos 

de diversos hospitais. 

No Brasil, se destaca a publicação em 2012, da Atualização da Diretriz Brasileira de 

Insuficiência Cardíaca Crônica, realizada pelo Departamento de Insuficiência Cardíaca da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tal documento é composto por recomendações 

diagnósticas e terapêuticas realizadas através de uma avaliação criteriosa dos estudos 

disponíveis (BOCCHI, 2012). 

Embora tenham sido alcançados importantes avanços no tratamento da IC, a 

variabilidade da prática clínica ainda é frequente e compromete a qualidade da assistência 

oferecida aos pacientes (CARDOSO, 2011).  

A alternativa encontrada para auxiliar a incorporação da medicina baseada em 

evidências no âmbito hospitalar e diminuir a variabilidade no manejo da IC é a implantação 

de protocolos. Tal medida possui particular importância quando se trata de doenças 

consideradas onerosas para os serviços de saúde, como a IC. Trata-se de documento desenhado 

para determinada condição clínica que possui o objetivo de implementar as diretrizes 
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assistenciais na prática clínica. Consiste também em uma ferramenta que visa integrar e guiar 

a conduta da equipe multiprofissional na instituição (CORRÊA, 2013).  

A utilização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas constitui uma garantia ao 

paciente de um tratamento seguro, com cuidados assistenciais e condutas diagnósticas e 

terapêuticas definidas a partir de critérios técnicos de eficácia e efetividade (BRASIL, 2010). 

Estudo comparativo entre um hospital que segue protocolo implantado e outro que não 

possui tal instrumento norteador, identificou características no tratamento da IC, 

principalmente relacionada à terapêutica medicamentosa que sugere benefício da 

implementação do protocolo gerenciado, permitindo a incorporação, ao longo do tempo, das 

diretrizes assistenciais (MAKDISSE et al., 2006). 

Por outro lado, a implementação de protocolo clínico necessita de uma estrutura de 

recursos humanos, exige o estabelecimento de uma cultura de qualidade na instituição, e um 

esforço conjunto da equipe multidisciplinar desde o processo de admissão até a alta 

hospitalar. Tais fatores podem dificultar a adesão dos hospitais. 

 

 

3.8 A Importância da Rede de Atenção à Saúde  

 

 

As condições crônicas constituem a principal causa de doença, morte e incapacidade 

em todo o mundo, independente da renda e das características sociais e culturais dos países. 

Cuidar de toda essa legião de enfermos e incapacitados pode absorver até 75% dos gastos 

nacionais anuais com cuidados de saúde, como já acontece nos EUA e outros países 

industrializados (OPAS, 2010). 

Mais e mais estudos defendem que uma forma eficiente de atender os doentes crônicos 

é incrementar e aprimorar a oferta da atenção primária à saúde (APS), afirmando também que 

dificilmente se podem alcançar cuidados de qualidade para DCNT no nível primário quando o 

sistema está focado em tratar apenas doenças agudas (OPAS-BRASIL, 2010). 

No entanto, no Brasil, os sistemas são fragmentados e se caracterizam pela 

organização de forma hierárquica; inexistência de continuidade da atenção; foco nas 

condições agudas através de unidades de pronto- atendimento, ambulatorial e hospitalar; 
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participação passiva do usuário; ação de acordo com a demanda; atenção centrada no cuidado 

profissional, especialmente no médico; e financiamento por procedimentos (MENDES, 2011).  

Para o enfrentamento desta situação, em busca da atenção efetiva e eficiente às 

doenças crônicas a OMS e a OPAS propõem o modelo de cuidados crônicos (MCC) que se 

fundamenta na vinculação de ações estratégicas na comunidade e nos serviços de saúde 

(MACINKO et al., 2011).  

Este modelo se apóia em seis componentes: incentivo ao autocuidado; prática clínica 

fundamentada em evidências científicas; utilização de sistema de informação; articulação com 

a comunidade; e organização da atenção à saúde (OPAS, 2012). 

Nesse particular, destaca a importância de promover a continuidade e coordenação do 

cuidado através da reorientação dos serviços de forma a permitir aos usuários transitar por 

todos os níveis do sistema e pontos de atenção necessários. Para tanto, propõe um enfoque de 

Redes Integradas de Serviços de Saúde. 

Tal recomendação foi adotada pela política de saúde brasileira como solução para 

estabelecer a coerência entre a realidade da saúde e o SUS. No sistema das Redes a concepção 

de hierarquia é substituída pela de poliarquia e desta forma busca, deliberadamente, 

aprofundar e estabelecer padrões estáveis de inter-relações entre diferentes atores.  

Assim, a rede pode ser definida como organização horizontal de serviços de saúde, 

cujo centro de comunicação se situa na atenção primária. Busca-se com a rede de atenção 

prestar uma assistência contínua a uma determinada população: no tempo certo, no lugar 

certo, com o custo certo e com a qualidade certa. Além de se responsabilizar pelos resultados 

sanitários e econômicos relativos a essa população (MENDES, 2011). 

A OMS considera que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) contêm seis modalidades 

de integração: o conjunto de intervenções preventivas e curativas para uma população; a 

atenção contínua à saúde; os espaços e a integração vertical dos diferentes níveis de atenção; a 

vinculação entre a formulação da política de saúde e a gestão; e o trabalho intersetorial 

(WHO, 2008). 

 Assim, todos os pontos de atenção são igualmente importantes para que se cumpram 

os objetivos da rede; apenas se diferenciam pelas densidades tecnológicas que os 

caracterizam. 

Conforme descrito por Mendes (2011), a estrutura operacional é elemento constitutivo 

fundamental das RAS. É constituída “pelos nós das redes e pelas ligações materiais e 

imateriais que comunicam esses diferentes nós”. Estes “nós” são a atenção primária e os 

pontos de atenção secundária e terciária. A comunicação entre estes diferentes vértices fica a 
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cargo dos sistemas de apoio, sistema logístico e o sistema de governança da RAS. Nesse 

sistema em rede, cabe à APS exercitar o papel de centro de comunicação, coordenando o 

cuidado.  

Desta forma, as DCNT requerem uma atenção primária sólida e articulada, que 

trabalha em coordenação estreita com serviços especializados. A atenção a estas condições 

demanda da utilização de recursos que, por sua complexidade técnica e densidade 

tecnológica, não estão no nível primário, como determinados meios diagnósticos ou 

tratamentos como exames de imagem ou a assistência paliativa. Os mecanismos de 

coordenação assistencial ao longo de todo o contínuo dos serviços de saúde são necessários 

para assegurar a integração entre os níveis e pontos de atenção (MACINKO et al., 2011).  

Diante desta abordagem é de especial interesse para o atendimento às DCNT a atenção 

compartilhada (shared care), na qual se deve estabelecer não só o momento adequado de 

encaminhamento do paciente, bem como os exames, procedimentos e as demais informações 

necessárias aos especialistas. Várias modalidades de transferência de tais informações podem 

ser utilizadas, como: correio eletrônico, rede informatizada, telemedicina, registro eletrônico 

(MAY, et al., 2011). 

Nota-se que, paralelamente, algumas ações devem ser realizadas para facilitar o 

processo de transmissão da informação, como por exemplo: elaboração de lista de problemas; 

registro informatizado dos procedimentos indicados e das dietas prescritas; elaboração de lista 

de fármacos; e presença de apoiares. Deve-se ter em mente que a função de coordenação 

depende do processo de comunicação e do adequado manejo dos pacientes (OPAS, 2012). 

Neste contexto, o Brasil adotou a referência como o encaminhamento do usuário 

atendido em um determinado estabelecimento de saúde a um nível maior de complexidade - 

os hospitais e as clínicas especializadas - para um atendimento mais complexo, com objetivo 

de evitar que o usuário se perca na rede de atenção (FRATINI et al., 2008). Deve ser feita 

após a constatação de insuficiência de recursos resolutivos para o caso e seguir mecanismos 

pré-estabelecidos. Precisa conter todas as informações necessárias para o atendimento do 

cliente (história clínica, exames, hipótese diagnóstica, tratamentos realizados) e garantir por 

meio de agendamento prévio, o atendimento na unidade para a qual foi referenciado. 

Entende-se por contra-referência o encaminhamento do usuário a um estabelecimento 

de menor grau de complexidade, a um nível primário, devendo ser este a unidade de saúde 

mais próxima de seu domicílio. Deve conter as informações necessárias para a continuidade 

ou acompanhamento do cliente na atenção primária (STARFIELD, 2005). 
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Neste contexto, estudos realizados em diversos países evidenciaram que os sistemas 

integrados apresentaram maior potencial de prover um contínuo de cuidados coordenado, 

levaram a menos internações hospitalares, foram mais efetivos, continham usuários mais 

satisfeitos e reduziram o uso de serviços especializados. No entanto, a fragilidade do processo 

de referência e contra-referência tem sido apontada como uma das dificuldades enfrentadas na 

construção da atenção integral à saúde no Brasil (BRITO-SILVA et al., 2012). 

Por outro lado, as experiências descritas em todo o mundo mostram que o processo de 

integração em saúde é complexo, perpassa por desafios e demanda tempo. Requer, portanto, 

reflexão e intercâmbios das vivências e ações acertadas. As estruturas clínica, gerencial e de 

governança do sistema devem se apoiar mutuamente, de forma a dividir as responsabilidades 

e compartilhar a tomada de decisão (MELLO & VIANA, 2012). 

 

 

 
 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      33   

4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

4.1 Local de Estudo 

 

 

 O estudo foi desenvolvido em uma organização prestadora de serviços médico-

hospitalares situada em Diamantina. Este município foi caracterizado como sede de Macro e 

Microrregião de saúde pelo Plano Diretor de Regionalização (PDR) do estado de Minas 

Gerais, de acordo com a resolução SES nº 0082, de 16 de maio de 2003. Isto se deveu à sua 

localização estratégica na entrada do Vale do Jequitinhonha, composta por duas 

microrregiões: Diamantina e Minas Novas/Turmalina/ Capelinha (MINAS GERAIS, 2003). 

Trata-se de um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, de médio porte (83 leitos) que 

completou 222 anos de prestação de serviço à comunidade em 2012. Este hospital possui uma 

importância relevante para a região do Vale do Jequitinhonha, pois é referência de média e 

alta complexidade para os 23 municípios que compõem a macrorregião. Por este motivo foi 

contemplado com o Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do 

SUS/MG - Pro-Hosp. 

Este programa foi concebido para atuar por meio de quatro estratégias principais: 

econômica, de equidade, gerencial e educacional. A estratégia econômica materializa-se na 

transferência de recursos per capita aos hospitais macro e microrregionais e no apoio 

financeiro aos hospitais de pequeno porte, que passaram a ser remunerados por orçamento 

global. A estratégia da equidade implica na distribuição dos recursos financeiros  per capita 

que se calcula na razão direta das necessidades de saúde das regiões. A estratégia gerencial 

implica na transferência dos recursos aos hospitais, com interveniência das Secretarias 

Municipais de Saúde, mediante um contrato de gestão,o hospital compromete-se a atingir um 

conjunto de metas quantitativas e qualitativas (NEPOMUCENO, 2008). 

Oferece os serviços de terapia intensiva, pronto socorro, hemodiálise, clínica médica, 

clínica cirúrgica, clínica neurológica e neurocirurgia.  No atendimento ambulatorial, realiza 

procedimentos pactuados de cirurgias ambulatoriais, cirurgias oftalmológicas e atendimentos 

de urgência e emergência.  

Os serviços assistenciais estão divididos em Clínicas e Departamentos e conta com: 

Serviço de Apoio e Hotelaria, Nutrição e Dietética e equipe de assistência multidisciplinar - 
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médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional e farmacêutico.  

O corpo clínico é composto por 46 médicos das seguintes especialidades: geriatria, 

ginecologia-obstetrícia, pediatria, clínica geral, cirurgia geral, cardiologia, dermatologia, 

neurologia/neurocirurgia, nefrologia, urologia, angiologia, ortopedia, buco-maxilo, medicina 

do trabalho, anestesiologista. Além disto, o hospital conta com cerca de 300 colaboradores 

distribuídos nos setores e departamentos citados anteriormente. 

Atualmente, está em fase de adequação do sistema de gestão da qualidade em busca da 

Acreditação Hospitalar. Possuir um certificado deste representa uma distinção importante. 

Revela garantia de qualidade na assistência à população, comprometimento com a segurança, 

responsabilidade e ética profissional.  No Brasil, esta certificação é coordenada pela ONA 

(Organização Nacional de Acreditação). A ONA define Acreditação como “um método de 

avaliação dos recursos institucionais, voluntário, periódico e reservado, que busca garantir a 

qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos” (ONA, 2010). 

 

 

4.2 Abordagem da Pesquisa 

 

 

 Realizou-se o estudo retrospectivo, descritivo e observacional para conhecer o perfil 

epidemiológico, clínico e terapêutico das internações motivadas por Insuficiência Cardíaca no 

referido hospital.  

 

 

4.3 População 

 

 

 A população foi composta por todos os prontuários cuja causa da internação foi 

Insuficiência Cardíaca no período de maio de 2010 a maio de 2012. Abordaram-se somente os 

prontuários de pacientes internados pelo SUS.  



      35   

 O levantamento foi realizado através do sistema informatizado utilizado no hospital, 

que foi implantado em maio de 2010. Por isto, devido ao fato de haver no sistema 

informações sobre internações hospitalares somente a partir desta data, é que foi determinado 

o período de dois anos para a busca dos sujeitos (maio de 2010 a maio de 2012). Realizou-se 

uma extensa varredura e foram encontrados 391 prontuários, os quais participaram da coleta 

de dados. 

 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada no período de abril a setembro de 2012, utilizando-se 

uma planilha elaborada no excel (APÊNDICE A, na página 73). A consulta e o registro dos 

dados dos prontuários ocorreram exclusivamente no setor de arquivo do hospital. A busca dos 

mesmos foi realizada com a colaboração dos funcionários do setor. 

Foram colhidas as seguintes informações referentes à internação: custo, referência, 

contra-referência, condição no momento da alta e tempo de internação. Em relação aos dados 

sócio-demográficos foram coletados: idade, sexo e procedência. Sobre as condições clínicas, 

pesquisou-se: queixa apresentada no pronto atendimento, comorbidades, sinais vitais (pressão 

arterial, frequência cardíaca e respiratória); exames laboratoriais (hemoglobina, leucócitos, 

glicose, creatinina, sódio, potássio, cálcio e magnésio); e a terapêutica medicamentosa 

utilizada. Colheu-se também informação sobre tabagismo. 

 

 

4.5 Análise dos Dados  

 

 

 Os dados coletados foram analisados utilizando-se do software Statistical Package for 

Social Science (SPSS), IBM Inc., USA versão 20.0. Foram realizadas análises de estatística 

descritiva para obtenção de média (DP) e mediana (Q1 – Q3) dos dados coletados. A 

normalidade dos dados foi verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Para análise intra e 

intergrupo, os resultados foram submetidos ao teste de Wilcoxon e Mann-Whitney, 
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respectivamente. A associação entre variáveis categóricas foi verificada pelo teste Qui-

Quadrado. Foi adotado o nível de significância de 95% (p<0,050). 

 

 

  4.6 Aspectos Éticos 

 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM com o número de 

protocolo 106/11 (ANEXO, na página 70). A diretoria do hospital autorizou a realização do 

estudo e forneceu à pesquisadora carta de anuência. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Características demográficas, tabagismo e queixas apresentadas 

 

 

A média de idade encontrada nos prontuários foi de 67,75 anos, com um desvio padrão 

de 15,5, sendo 51,2% (n= 200) do sexo feminino e 48,84% (n= 191) do sexo masculino. O 

mais novo tinha 24 anos (n= 01) e o mais idoso, 107 anos de vida (n=01).  Vale ressaltar que 

41,9% (n= 164) encontravam-se no intervalo de 62 a 76 anos de idade e considerando o 

intervalo entre 62 e 92 anos, este percentual chegou a 68% (TABELA 03). 

 

 

Tabela 03. Distribuição da frequência segundo a idade coletada nos prontuários. Hospital do interior 

de Minas Gerais. 2012. 

Intervalo de 

idade 
Frequência Percentual 

Percentual de 

frequência 

acumulada 

Sexo 

Masculino Feminino 

% 

<= 30 7 1,8 1,8 42,90 57,10 

31 - 45 36 9,2 11,0 64,00 36,00 

46 - 61 68 17,4 28,4 64,40 35,60 

62 - 76 164 41,9 70,3 44,00 56,00 

77 - 92 104 26,6 96,9 42,90 57,10 

93+ 12 3,1 100,0 39,00 61,00 

Total 391 100    

 

 

 

Estes resultados coincidem com os achados no estudo de Framingham, que afirma que 

a idade mais predisponente para o aparecimento da IC é acima de 60 anos (HO et al., 1993). 

Apenas 27,6% das internações foram por indivíduos com idade inferior a esta. Resultado 

semelhante foi encontrado por Mendoza et al. (2012) em Mulchen, no Chile, no qual 27% dos 

portadores de IC hospitalizados tinham menos de 60 anos de idade. Este percentual é positivo 
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se comparado aos achados em outras pesquisas de caráter epidemiológico com portadores de 

IC.  

Estudo realizado em um hospital universitário em Goiás com amostra de 144 pacientes 

portadores de IC identificou que 59% dos pacientes tinham idade abaixo de 60 anos 

(NOGUEIRA et al.; 2010). Outro estudo em um hospital no interior de São Paulo, com 61 

pacientes também portadores de IC, encontrou 50% da amostra com idade inferior a 60 anos, 

com média de 58,1 anos de vida (MARGOTO et al., 2009).  

Atribui-se a realidade observada de maior incidência de descompensação clínica e 

hospitalização entre os idosos, a algumas limitações intrínsecas da senilidade. Diferentemente 

do que acontece entre pacientes jovens, os mecanismos causadores da síndrome e sua 

descompensação são mais variados e ocorrem simultaneamente nos idosos. A clínica é mais 

inespecífica, as ferramentas diagnósticas menos precisas e a terapêutica mais difícil de aplicar 

(CHIVITE et al., 2011). 

Quanto à distribuição por sexo observou-se que a maioria era do sexo feminino, 51,2% 

(n= 200) e apenas no intervalo de idade de 31 a 61 anos prevaleceu o sexo masculino.  

Resultado semelhante foi encontrado por Román et al. (2005) que identificaram 

incidência de IC discretamente maior para mulheres entre pacientes hospitalizados em 

Santiago de Compostela, na Espanha. Ressalta-se que de forma geral, as mulheres possuem 

maior longevidade, portanto possuem maior probabilidade de desenvolver IC. 

Embora o percentual de internações do sexo feminino tenha sido pouco maior que as 

do sexo masculino, apenas 1,2%, este dado diverge do encontrado em diversos outros estudos 

(BARROS et al., 2012; BARRETTO et al., 2008; MARGOTO et al., 2009; NOGUEIRA et 

al., 2010; RASSI JR, 2001). Neste sentido, López et al. (2005) referem que não há diferença 

significativa na prevalência de IC entre homens e mulheres. 

Ao verificar a associação entre a média de idade da população em estudo com a 

presença ou não de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), identificou-se que houve diferença 

estatisticamente significativa. A média de idade dos portadores de HAS foi de 69,04 anos 

enquanto a média de idade dos que não possuíam a doença foi de 63,37. Pode se afirmar, para 

a população deste estudo, que os mais idosos tenderam a ter hipertensão. Tal achado 

corrobora com o descrito na literatura que afirma que o envelhecimento aumenta o risco de 

desenvolvimento desta doença em ambos os sexos (MINAS GERAIS, 2006) (TABELA 04).  
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Tabela 04. Análise de associação entre idade e as variáveis hipertensão; e óbito. Hospital do interior 

de Minas Gerais. 2012. 

 Idade 
Valor de p* 

 Média DP 

Hipertensão    

    Presente 69,04 14,53 
0,025 

    Ausente 63,37 17,97 

    

Óbito    

    Sim 72,20 14,87 
0,049 

    Não 67,09 15,57 
*Teste de Mann-Whitney.  DP= Desvio Padrão.  Valor de p <0,05: considerado significativo. 

 

 

É bem conhecido que o prognóstico da IC piora com a idade. Martínez-Sellés et al. 

(2009) estimam que 90% das mortes causadas por esta síndrome ocorrem em idosos. Neste 

sentido, o estudo de LÓPEZ et al., (2012) sobre fatores prognósticos e sobrevivência em 

portadores de IC encontrou que a idade foi uma variável relacionada à mortalidade.  

Não obstante, neste estudo observou-se que houve diferença estatisticamente 

significante entre a média de idade de quem evoluiu para óbito (72,2 anos) e os que não 

faleceram (67,09). Assim, confirmou-se que quanto maior a idade maior a tendência a falecer. 

A incidência quanto ao consumo de tabaco mostrou que os fumantes representaram 

13,3% (n=52) da população e ex-fumantes, 12,5% (n=49). O restante, 74,2% (n=290) se 

declarou como não fumante.  

Dados parecidos foram encontrados em pesquisa com pacientes portadores de IC em 

um hospital em Goiás (SILVA, 2005). Outro estudo em São Paulo, identificou taxa de 50,8% 

de tabagistas em uma amostra de 61 pacientes (MARGOTO et al., 2009).  

O hábito de fumar é uma condição crítica ao portador de IC. Prejudica a função 

respiratória, colabora para o agravamento de lesões na aorta e consequentemente para piora 

progressiva da condição clínica (SILVA, 2005). Nesse particular, reforça-se a importância do 

papel educador do profissional de saúde que deve informar tais riscos aos pacientes e 

incentivar o abandono do vício. 

Quanto às queixas apresentadas pelos indivíduos ao chegar ao hospital, a principal, 

citada em 319 prontuários (81,6%) foi dispnéia. A segunda queixa mais frequente foi tosse, 

referida em 67 prontuários (17,1%); a terceira: dor no peito ou no tórax, citada em 58 

prontuários (14,8%). A queixa de náusea e/ou vômito, foi referida em 47 prontuários (12,0%). 
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Prostração, edema em membros inferiores e febre tiveram a mesma proporção, apareceram 28 

vezes, representando 7,2% cada uma (TABELA 05). 

 

 

Tabela 05. Distribuição das principais queixas apresentadas pelos portadores de IC ao chegarem ao 

hospital. Hospital do interior de Minas Gerais. 2012. 

Queixa n % 

Dispnéia  319 81,6 

Tosse 67 17,1 

Dor no peito ou no tórax 58 14,8 

Náusea e/ou vômito 47 12,0 

Prostração 28 7,2 

Edema em membros inferiores 28 7,2 

Febre 28 7,2 

 

 

 

Em relação a estes resultados, vale ressaltar que o usuário chega ao serviço com mais 

de uma queixa uma vez que, frequentemente, mais de um sinal ou sintoma o incomoda. A 

elevada presença de dispnéia, tosse e dor no peito se explica devido ao fato de que a maioria 

dos pacientes descompensados se apresenta congesto. Margoto et al. (2009) encontraram 

resultado muito semelhante em um hospital em Campinas, São Paulo: dentre os sintomas 

apresentados no momento da hospitalização dispnéia esteve presente em 85,2%, tosse em 

34,4% e precordialgia em 13,1%.  

No hospital em estudo, a acolhida do paciente no pronto atendimento é feita 

utilizando-se do Protocolo de Manchester para classificação de risco. Neste, se utiliza a 

queixa principal do cliente para a definição do fluxograma a seguir. Assim, é possível que 

alguns dados ou queixas não tenham sido registrados no documento de internação como 

“edema em membros inferiores” que representou apenas 7,2%, e é um sinal clássico de baixa 

perfusão tissular. 

 Ekman e colaboradores (2005) através de um estudo multicêntrico avaliaram a 

importância do autorrelato da intensidade dos sintomas como preditores das respostas na IC e 

identificaram que a dispnéia, ortopnéia e fadiga foram preditores significativos de aumento de 

hospitalização e mortalidade. A fadiga na IC é uma condição associada à limitação da 



      41   

autonomia, independência e manutenção da qualidade de vida do indivíduo (FINI &CRUZ, 

2009). Sua intensidade foi observada como fator preditivo independente de piora da 

insuficiência cardíaca (ELKMAN et al., 2005). 

Estudos apontam a necessidade de orientação aos pacientes sobre os sinais e sintomas 

de descompensação clínica. O reconhecimento precoce destas condições e o início rápido do 

tratamento melhoram o prognóstico e diminuem o tempo de hospitalização e mortalidade 

intra-hospitalar destes pacientes (RODRÍGUEZ-GÁZQUEZ et al., 2012).  

Ao analisar os dados desta pesquisa, se identifica também a necessidade de orientar e 

treinar a equipe de profissionais que atendem estes pacientes para a observação e registro 

completo dos sinais e sintomas. O sub-registro destes prejudica a avaliação do sujeito e 

acompanhamento da sua evolução clínica.  

 

 

5.2 Características clínicas: comorbidades e mortalidade 

 

 

Quanto à caracterização clínica, se observou elevados índices de coexistência de 

outras doenças (Figura 05), o que contribui para a complexidade do estado de saúde do 

indivíduo. A cardiotoxidade é mais frequente nos portadores de certos fatores de risco, dentre 

eles, extremos de idade, hipertensão arterial e diabetes melitus (DM) (BOCCHI et al., 2012). 

No presente estudo se identificou DM em 19,7% (n=77) dos 391 prontuários.  Estudos 

epidemiológicos têm descrito uma incidência desta doença em portadores de IC entre 10 a 

28%. Esta condição constitui fator de risco para o desenvolvimento de IC. Por outro lado, há 

estudo que afirma que a IC está associada a uma condição de resistência à insulina e, portanto 

pode contribuir para maior incidência de DM tipo 2 nesta população (FLORES-LE-ROUX et 

al., 2012).   

Ainda não há definições para o tratamento da diabetes em pacientes com IC, no 

entanto, estudos têm chamado a atenção para possibilidade de piora da mortalidade associada 

ao controle muito intenso da glicemia (BOCCHI et al., 2012).  O uso de inibidor da enzima 

conversora de angiotensina (IECA) e de antagonista do receptor de angiotensina (ARA II) 

demonstrou em ensaios clínicos envolvendo pacientes com IC a possibilidade de reduzir 

significativamente a incidência de DM (VERMES et al., 2003; YUSUF et al., 2003). 
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A patologia mais comumente encontrada em pacientes portadores de IC é a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (RIVAS OTERO & LUQUE OTERO, 2005).  

O estudo de Framingham encontrou que a HAS é o principal fator de risco para a IC, 

tanto para homens quanto para mulheres: dos 392 pacientes que desenvolveram IC, 91% eram 

hipertensos. Verificou-se ainda que o risco de desenvolver IC aumentou duas vezes para 

homens e três vezes para mulheres se comparados aos normotensos (HO et al., 1993). 

A frequência da HAS na população do presente estudo foi bastante significativa, 

77,0% (n= 301). Este resultado está muito próximo ao encontrado por Rivas Otero et al. 

(2009) que foi de 76,35% entre portadores de IC hospitalizados, na Espanha. 

Outros estudos também identificaram prevalência importante de HAS nesta 

população: 48,6% (NOGUEIRA et al., 2010); 57,4% (MARGOTO et al., 2009) e 62,4% 

(BARROS et al., 2012). 

A HAS é influenciada por diversos fatores de risco, alguns não modificáveis como 

hereditariedade e idade e outros, modificáveis, que estão intimamente relacionados a hábitos 

não saudáveis de vida como sedentarismo, tabagismo, excesso de consumo de sal e sobrepeso. 

Assim, a principal estratégia para o tratamento desta doença constitui na educação e 

conscientização do indivíduo, com vistas a permitir mudanças no comportamento que oferece 

risco cardiovascular (MINAS GERAIS, 2006).  

Pesquisou-se também nos prontuários, o registro de outras condições clínicas 

associadas. Em 117 deles (29,9%) não foram referidas outras patologias. Nos demais, 274 

prontuários, foram encontraram registros de diversas comorbidades, dentre estas se 

destacaram a presença de Chagas, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Asma, 

Insuficiência Renal Crônica (IRC), Infarto do Miocárdio (IM) e valvulopatias, conforme 

mostra a Figura 05. 

Dados do estudo de Framingham descreveram a doença arterial coronariana (DAC) 

como o segundo principal fator de risco para o desenvolvimento da IC (HO et al., 1993). Na 

presente pesquisa, houve referência a IAM prévio em 10,2% (n= 48) dos prontuários, o que 

aponta para DAC. Este dado está bem abaixo do comumente encontrado em estudos similares 

(NOGUEIRA et al., 2010; MARGOTO et al., 2009). Sabe-se que indivíduos que tenham 

sofrido infarto do miocárdio possuem maior risco de desenvolver IC (OMS, 2005). Assim, tal 

informação pode ter sido sub-registrada nas internações avaliadas. 
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Figura 05. Representação gráfica das comorbidades presentes nos prontuários dos pacientes com 

insuficiência cardíaca (n= 274). Hospital do interior de Minas Gerais. 2012. 

 

 

A doença de Chagas é a principal causa de IC em áreas endêmicas, e a terceira causa 

no Brasil (FREITAS et al., 2005). Em Minas Gerais, é rotina em diversos hospitais a 

investigação de sorologia para tal patologia por se tratar de uma região endêmica. A 

frequência de tal patologia neste estudo foi de 30,3% (n= 83).  

Resultado semelhante foi encontrado em outras pesquisas envolvendo portadores de 

IC no Brasil (NOGUEIRA et al., 2010; BRAGA et al., 2006). Outro realizado na Venezuela, 

identificou a presença do anticorpo anti-Trypanosoma cruzi (AgTc) em 40,1% de pessoas 

portadoras de IC (TOBAR et al., 2011).  

Contudo, se trata de um dado preocupante, uma vez que Cardoso et al. (2010) 

concluíram em um estudo bem delineado, que dentre os pacientes com IC avançada, a 

etiologia chagásica é um importante preditor de pior prognóstico. 

A coexistência de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e Asma foi 

encontrada em 16,0% (n= 44) e 4,7 % (n=13) dos prontuários, respectivamente. Estes índices 

podem ser considerados elevados se comparados a estudo semelhante no Brasil, que 

encontrou prevalência de DPOC em 7,1% da amostra (BARROS et al., 2012).  
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Por outro lado, o estudo de Recio-Iglesias et al. (2010) em Barcelona na Itália, 

identificou prevalência de 25,1% da DPOC entre portadores de IC hospitalizados. Destaca-se 

nestes casos a necessidade de avaliar criteriosamente o uso de beta-bloqueadores, e considerar 

o estado de comprometimento da função ventricular (RECIO-IGLESIAS et al., 2010). 

Estudos têm descrito que o uso deste fármaco pode agravar o broncoespasmo e função 

ventilatória deste paciente (ÁLVAREZ, et al., 2009). Entretanto, outro estudo refere que para 

os portadores de DPOC e IC que não possuem asma associada e teste de broncodilatação 

positivo, o emprego de beta-bloqueadores pode melhorar o prognóstico (SALPETER et al., 

2002). Assim, se destaca a necessidade de uma avaliação clínica criteriosa do paciente 

portador destas duas patologias para definição da terapêutica mais adequada. 

A presença de insuficiência renal crônica na população estudada foi de 3,6% (n=10). 

Galofré et al. (2005) encontraram incidência de tal patologia igual a 10% entre portadores de 

IC hospitalizados na região metropolitana de Barcelona, na Espanha.  

Outro estudo realizado em 2012, concluiu que insuficiência renal aguda ocorre com 

frequência em indivíduos internados devido a IC descompensada, principalmente em renais 

crônicos, idosos e com maior tempo de internação, e se relaciona a maior mortalidade. Em 

pacientes de ambulatório com IC este índice pode chegar a 29,6%. (BARROS et al., 2012).  

A associação de doença cardíaca e renal persiste como marcador de mau prognóstico. 

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbi-mortalidade entre os pacientes 

submetidos a tratamento dialítico. São responsáveis por cerca de 40% das internações e 50% 

dos óbitos entre os portadores de síndrome cardiorrenal (MIRANDA et al., 2009).  

A frequência de valvulopatia nesta população 3,3% (n= 9) foi inferior ao descrito em 

outros estudos: 8,3% (NOGUEIRA et al., 2010); 19,41% (RIVAS OTERO et al., 2009) e 

31,1% (MARGOTO et al, 2009). Tal discrepância leva a crer que pode ter havido sub-registro 

de tal informação nos prontuários.  

A análise sobre a existência de associação entre tais doenças e as variáveis sexo e 

óbito, encontra-se descrita na Tabela 06.  

Quanto a relação entre as variáveis sexo e comorbidade, foi identificada associação 

estatisticamente significante apenas para diabetes melitus, na qual houve predomínio de tal 

patologia para o sexo feminino. 
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Tabela 06. Análise de associação entre sexo e a ocorrência de óbito e presença de comorbidades 

encontradas nos prontuários. Hospital do interior de Minas Gerais. 2012. 

 Sexo   Óbito  

Comorbidade Masculino  Feminino  
p* 

 Sim  Não 
p* 

 n %  n %  n %  N % 

DM 17 8,9  59 29,5 <0,001  5 10,2  71 20,8 0,079 

HAS 139 46,2  162 53,8 0,065  38 12,6  263 87,4 0,947 

DPOC 22 11,6  20 10,0 0,615  4 8,2  38 11,1 0,529 

Chagas 46 24,2  37 18,5 0,168  8 16,3  75 22,0 0,365 

Asma 4 2,1  9 4,5 0,188  1 2,0  12 3,5 0,590 

IRC 5 2,6  5 2,5 0,935  2 4,1  8 2,3 0,472 

Valvulopatia 5 2,6  4 2,0 0,678  2 4,1  7 2,1 0,376 

DAC 18 9,5  10 5,0 0,087  4 8,2  24 7,0 0,775 

*Teste Qui-Quadrado. DM: diabetes melitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DPOC: doença pulmonar 

obstrutiva crônica; IRC: insuficiência renal crônica; DAC: doença arterial coronariana. 

 

 

Este resultado vem ao encontro do que se afirma na literatura. Estima-se que a 

presença de DM pode aumentar a incidência de IC em 4 vezes para homens e 8 vezes para as 

mulheres (RIVAS OTERO & LUQUE OTERO, 2005). A mesma proporção foi identificada 

no estudo de Framingham, entretanto os valores de risco atribuíveis foram maiores: 12% em 

mulheres e 6% em homens (MASOUDI & INZUCCHI, 2007). 

 Latado et al. (2006) investigaram preditores de letalidade hospitalar em pacientes com 

IC avançada internados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Salvador, Bahia. 

Encontraram as seguintes características que puderam predizer letalidade hospitalar: acidente 

vascular encefálico (AVE) prévio, fibrilação atrial, hiponatremia, insuficiência renal e idade 

>70 anos. 

 Embora seja sabido que a presença de outras doenças crônicas associadas ao quadro de 

IC contribua para pior prognóstico, não houve associação estatisticamente significativa entre a 

ocorrência de óbito e a presença de nenhuma das comorbidades analisadas.  Destaca-se, 

entretanto, que 16,3% dos indivíduos que faleceram eram portadores de doença de Chagas. 

 O estudo de Pons et al. (2010) sobre mortalidade e causas de morte em pacientes com 

IC em Barcelona na Espanha, identificou a etiologia isquêmica que reflete a presença de 

doença arterial coronariana, como o principal fator associado. O percentual de pacientes 

portadores de DAC que evoluíram para óbito neste estudo foi de 8,2%. 
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A taxa de mortalidade das internações analisadas foi de 12,5% (n=49).  

Em estudo similar com pacientes internados devido a IC, Silva (2005) em Goiás, e 

Mendoza et al. (2012) no Chile, encontraram taxa de mortalidade igual a 7,0%.   O percentual 

encontrado neste estudo superou também a taxa nacional do ano de 2012, que foi de 9,78% 

(BRASIL, 2013).  

Por outro lado, Godoy et al. (2011) identificaram taxa de mortalidade por IC em 

hospitais do SUS do município de São Paulo igual a 15%. Observaram ainda que de 1992 a 

2010, este índice veio aumentando gradativamente alcançando ao final deste período um 

incremento de 15% neste índice. 

A análise de associação entre óbito e as variáveis sexo e quantidade de comorbidades 

dos pacientes, se encontra representada abaixo (TABELA 07). 

 

 

 

 

A influência do sexo no prognóstico de pacientes com IC é pouco conclusiva na 

literatura. Observa-se que não houve associação estatisticamente representativa entre óbito e 

sexo na população estudada.  

Román et al. (2005) ao investigar a influência do sexo na mortalidade a longo prazo de 

pacientes hospitalizados por IC em Santiago de Compostela, na Espanha, encontraram uma 

tendência maior de mortalidade no grupo do sexo masculino. No entanto, também não 

observaram influência significativa do sexo sobre a mortalidade.  

Tabela 07. Análise da associação entre óbito e a quantidade de doenças; e o sexo. Hospital do 

interior de Minas Gerais. 2012.  

 

  Óbito 

Valor de p* 

  Sim  Não 

 n %  n % 

Quantidade de doenças       

    Nenhuma ou uma  32 65,3  175 51,3 
0,067 

    Duas ou mais 17 34,7  166 48,7 

       

Sexo       

    Masculino 20 40,8  170 50,0 

0,229     Feminino 

 
29 59,2  170 50,0 

*Teste Qui-Quadrado 
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 A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) < 40% é o único preditor 

independente de mortalidade segundo a diretriz brasileira de IC (BOCCHI et al., 2012). No 

entanto, não foi possível analisar dados sobre a FEVE dos pacientes por insuficiência destas 

informações nos prontuários. 

 O prognóstico do portador de IC é influenciado por diversos fatores. Neste estudo 

observou-se que a grande maioria dos pacientes era idosa e com elevada apresentação de 

comorbidades como Chagas, HAS e diabetes, o que contribuem para pior prognóstico. Tais 

fatores podem ter colaborado para maior taxa de mortalidade. Entretanto não houve 

associação estatisticamente significativa entre óbito e a quantidade de doenças que os 

pacientes apresentavam.   

 Neste contexto, as observações do registro para hospitalizações por IC do ADHERE 

(HEYWOOD et al., 2007) sugerem como melhorar a qualidade da assistência oferecida. 

Apontaram que o alcance na redução da taxa de mortalidade e do tempo de internação ocorreu 

em decorrência do cumprimento das recomendações de qualidade no atendimento de IC. 

Destacaram entre outras, a avaliação da função ventricular durante a internação e prescrição 

precoce de inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA). 

  

  

5.3 Características clínicas: sinais vitais e exames laboratoriais 

 

 

No estudo dos valores aferidos para frequência cardíaca (FC), frequência respiratória 

(FR) e pressão arterial (PA) verificou-se que a média encontrada estava dentro dos parâmetros 

considerados normais.  

A Média da FR foi de 23 incursões respiratórias por minuto (IRPM), pouco acima do 

padrão considerado normal (20 irpm). Este resultado vem ao encontro da principal queixa 

apresentada no pronto atendimento: dispnéia. 

A comparação entre os valores encontrados nas primeiras e nas últimas aferições dos 

sinais vitais demonstrou que houve redução estatisticamente significante para todos os dados: 

FC, FR e PA (TABELA 08). 
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Tabela 08. Análise da associação entre a primeira e última mensuração dos sinais vitais. Hospital do 

interior de Minas Gerais. 2012. 

                                                                                 Avaliação 

 Primeira  Última  

Valor de p*  Média DP  Média DP 

Frequência cardíaca 78,32 16,99  74,88 13,98 
<0,001 

Frequência respiratória 23,56 4,15  21,57 3,41 <0,001 

Pressão arterial sistólica 123,72 1,28  115,88 21,50 <0,001 

Pressão arterial diastólica 78,07 15,80  73,78 13,69 
<0,001 

*Teste de Wilcoxon.  DP= Desvio Padrão. 

 

 

Estes dados se aproximam dos encontrados por Nogueira et al. (2010). A 

monitorização adequada dos parâmetros vitais do paciente hospitalizado é fundamental e 

constitui importante evidência para a tomada de decisões que permitirão a compensação 

clínica dos pacientes com IC em menor tempo (LIMA et al., 2012). 

 Os prontuários não traziam informação sobre o método utilizado para as aferições dos 

sinais vitais. Acredita-se que a maioria foi feita de forma manual. Estudo que comparou 

resultados de PA e FC obtidos através o uso de monitores hemodinâmicos contínuos e 

aferições intermitentes obtidas manualmente, encontrou correlação estatisticamente 

significativa (NOWAK et al., 2011). 

Embora os dados vitais apresentados pelos pacientes já estivessem dentro dos 

parâmetros de normalidade desde a entrada no hospital, a internação se demonstrou eficaz do 

ponto de vista hemodinâmico. A apresentação de valores um pouco mais baixos para 

frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial pode ser considerada importante para os 

pacientes, pois refletem um bom estado de equilíbrio hemodinâmico e podem trazer mais 

conforto e segurança. 

 Estima-se que pelo menos 50% dos hipertensos com pressão arterial não controlada, 

podem desenvolver IC (RIVAS OTERO & LUQUE OTERO, 2005).  

Devido à elevada frequência da HAS na população deste estudo, foi analisado o 

percentual de prontuários que registravam PA elevada: pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140 

mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg). Observou-se que ao chegar ao 

hospital, 19,9% da população (n= 78) estava com a PA elevada, já ao verificar os resultados 
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das últimas aferições, no momento da alta do paciente, este índice diminuiu para 8,4% ( n= 

33), conforme descrito na Tabela 09, abaixo. 

 

 

Tabela 09. Prevalência de hipertensão sistólica e diastólica na população em estudo (n= 391). 

Hospital do interior de Minas Gerais. 2012. 

 
n  % 

PA sistólica inicial ≥ 140 mmHg 118  30,2 

    

PA diastólica inicial ≥ 90 mmHg 111  28,4 

    

PA sistólica inicial ≥ 140 mmHg e PA diastólica inicial ≥ 90 mmHg 78  19,9 

    

PA sistólica final ≥ 140 mmHg 61  15,6 

    

PA diastólica final ≥ 90 mmHg 71  18,2 

    

PA sistólica final ≥ 140 mmHg e PA diastólica final ≥ 90 mmHg 33  8,4 

 

 

 Estudo realizado na Espanha descreveu resultados similares: a incidência da HAS foi 

de 71% na população diagnosticada com IC. Destes, e 19% apresentavam pressão arterial 

sistólica (PAS) bem controlada, menor que 130 mmHg (Gónzalez-Juanatey et al., 2001).  

 Sob este ponto de vista, pode dizer-se que a internação obteve bom resultado. 

Reduções na PA para níveis menores que 130/85 mmHg propiciam maior benefício em 

pacientes de alto risco cardiovascular, em especial aos portadores de outras doenças como os 

diabéticos e nefropatas,  além de contribuir para a prevenção primária e secundária de 

acidente vascular cerebral (MINAS GERAIS, 2006). 

Ao verificar os exames laboratoriais observou-se que a análise de hemoglobina (Hb) 

foi solicitada em 85,68% das internações; leucócitos em 81,2%; glicose em 69,82%; 

creatinina em 82,35%; potássio em 71,35%; sódio em 68,28%; cálcio e magnésio em 3,6% 

dos casos (TABELA 10).  
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Tabela 10. Resultados dos exames laboratoriais colhidos durante a internação para a 

população em estudo (n= 391). Hospital do interior de Minas Gerais. 2012. 

 

 

 
Exame Mediana Q1 – Q3 

Hemoglobina 12,80 11,60 – 13,90  

Leucócitos 7.500 5.550 – 9.8000 

Glicose 102,00 84,00 – 132,00  

Creatinina 1,04 0,80 – 1,38 

Potássio 4,20 3,80 – 4,70 

Sódio 138,00 135,00 – 140,00 

Cálcio 9,23 8,90 – 9,73 

Magnésio 2,10 1,94 – 2,20 

Q1 :Percentil 1 (25%)  Q3 :Percentil 3 (75%)       

  

 

Ao analisar estes dados observamos que as medianas dos resultados apresentados para 

hemoglobina, leucócitos, glicose, potássio, sódio, cálcio e magnésio se encontram dentro dos 

parâmetros de normalidade. Valores aproximados foram encontrados por Villacorta et al. 

(1998), em estudo com portadores de IC. A monitorização destes parâmetros na internação 

hospitalar é importante para a análise da gravidade da descompensação clínica e auxilia na 

definição da terapêutica a seguir.  

Verifica-se nestes resultados que 25 % da população tiveram valor de Hb sérica de 

11,6 mg/dl ou menor, portanto foram considerados anêmicos, considerando-se para tal, o 

valor de referência: Hg≤ 12,0 mg/dl. Vale ressaltar que não foi analisada a origem da anemia.  

Na literatura, a presença de anemia em portadores de IC varia bastante, 9% a 79,1%, 

dependendo da população estudada, da fase da cardiopatia e da referência utilizada para os 

valores de Hb e hematócrito (GO et al., 2006; BARRETTO et al., 2010). 

O paciente mais grave apresenta inapetência, redução da perfusão renal e acentuada 

estimulação neuro-hormonal e das citocinas, fatores reconhecidos como potenciais causadores 

de anemia. Assim esta pode ser considerada um marcador de maior comprometimento 

sistêmico (BARRETTO et al., 2010).  

Há estudos que descrevem a anemia como preditor independente de mortalidade e 

hospitalizações e causadora da exacerbação de sinais e sintomas como dispnéia, fadiga, 

edema e isquemia, piorando a evolução da IC.  Assim, embora não haja evidência que mostre 
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o real benefício da correção do nível de Hb nessa síndrome, o tratamento desta condição 

clínica deve ser considerado (BARRETTO et al., 2010).   

 Grau-Amorós et al. (2012) ao investigar a utilidade da anemia como marcador de 

prognóstico, encontraram que os pacientes com IC e anemia apresentaram maior mortalidade 

se comparado aos pacientes com IC sem anemia. Porém, tal diferença não alcançou 

significação estatística. Concluíram que a anemia, independentemente da sua origem, 

contribui para um maior risco de mortalidade na IC. 

 

 

5.4 Características da internação 

 

 

A média do tempo de internação foi de 6,23 dias (± 5,02), sendo o mínimo de 01 dia e 

o máximo de 34 dias. Entretanto, mais da metade dos pacientes (58,8%, n= 230) 

permaneceram no hospital no intervalo de 1 a 5 dias.  

É importante salientar que se considerou para este dado, o tempo total em dias que o 

indivíduo permaneceu no hospital a partir do registro de sua internação, independentemente, 

da unidade (clínica ou UTI) na qual permaneceu. 

Tal resultado é curioso, uma vez que o perfil demográfico dos pacientes demonstrou 

que se trata de uma população idosa e com um percentual elevado de comorbidades 

associadas, o que requer da equipe profissional uma assistência bem delineada e criteriosa 

avaliação da evolução clínica. A alta precoce pode acarretar em reinternação em um curto 

intervalo de tempo. 

Comparando-se com dados de outros estudos e do MS sobre a média de permanência 

nacional (6,9 dias) e por regiões para internações devido a IC no SUS, observa-se que os 

pacientes deste hospital permaneceram por menor tempo internados (BRASIL, 2013).  

O estudo de Mendoza et al. (2012) realizado em um hospital em Mulchen no Chile, 

identificou que as internações por IC duraram em média 11 dias. A mesma tendência foi 

observada em um hospital em Barcelona, na Espanha (GALOFRÉ et al., 2005), no qual a 

média do tempo de internação devido a IC foi de 10 dias. 

Tais usuários requerem acompanhamento contínuo e frequentemente necessitam da 

atenção de diversos profissionais da saúde, tanto na atenção primária quanto durante 

tratamentos realizados em hospitalizações. Para embasar a avaliação e intervenção de cada 
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profissional, as informações sobre cuidados realizados bem como as respostas do indivíduo 

são fundamentais. Nesse particular, se faz necessário um mecanismo que favoreça esta 

comunicação por onde o usuário for (OPAS, 2012). 

A literatura aponta o sistema de referência e contra-referência como uma importante 

ferramenta para a articulação dos serviços na rede de assistência à saúde. No entanto, poucos 

têm este mecanismo implantado e funcionante (MAEDA, 2002). 

A realidade observada neste estudo não foi obstante, apenas 26,6% (n=104) chegaram 

ao pronto atendimento daquele hospital com um documento de referência, ou seja, foram 

encaminhados por um profissional de uma unidade de atenção menos especializada por meio 

de um formulário escrito. A maioria, 73,4% (n=287) chegou por livre demanda à unidade de 

atendimento destinada à urgência e emergência. 

Seguindo a mesma tendência, ao sair de alta hospitalar, 60,1% (n=235) não foram 

contra-referenciados, ou seja, não receberam nenhum tipo de encaminhamento formalizado 

destinado à continuidade da assistência em outra instância de atenção à saúde (FIGURA 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 06. Gráfico da distribuição dos pacientes que chegaram ao hospital com documento de 

referência e por livre demanda (n= 391). Hospital do interior de Minas Gerais. 2012. 

 

 

 

Apenas 1,8% (n=06) receberam por escrito no sumário de alta (documento preenchido 

pelo médico que contém informações resumidas sobre a internação do cliente) a informação 
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para buscarem controle ambulatorial no consórcio intermunicipal de saúde ou na Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Em 14,9% dos prontuários (n=58) se encontrou manuscrito no 

sumário de alta a expressão: “controle ambulatorial” sem demais especificações e no restante, 

33,2% a expressão “controle ambulatorial” apareceu seguida de alguma especialidade médica 

(FIGURA 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Gráfico da distribuição da frequência da contra referência dos pacientes internados com 

Insuficiência Cardíaca (n= 391). Hospital do interior de Minas Gerais. 2012. 

 

 

Estes resultados apontam para uma deficiência preocupante no funcionamento da rede 

de atenção à saúde daquela região. 

A ausência da contra-referência no ato da alta hospitalar contribuiu para a falta de 

controle clínico regular no período em que o sujeito não se encontra internado o que é 

apontado como uma das causas de descompensação e readmissões hospitalares (MARGOTO 

et al., 2009).  

Nesse particular, Mendes (2002) afirma que “se não buscarmos melhorar a qualidade 

da atenção às condições crônicas, trabalharemos enxugando gelo na urgência e emergência, 

uma vez que a maior parte das condições agudas ocorre por agudizações das condições 

crônicas”. 

 

60,10%

1,80%

14,90%

33,20%

sem contra referência 

CISAJE ou ESF

Controle Ambulatorias sem 
especificações

Controle Ambulatorial + 
espec. médica



      54   

Estudos demonstram que a melhor abordagem para prevenção e controle das doenças 

crônicas baseia-se na atenção centrada no usuário. Garantir acesso e continuidade da atenção 

bem como estabelecer mecanismos mais eficientes de coordenação e integração entre as 

unidades são condições que caracterizam a atenção focada nas pessoas (OPAS, 2011). 

Em termos de rede e fortalecimento dos serviços, a OMS e OPAS têm feito inúmeras 

recomendações com vistas a organizar a atenção às doenças crônicas.  Dentre estas, salientam 

a importância da adequada articulação entre os níveis de atenção à saúde e a reorientação da 

prática dos profissionais (OPAS, 2012). 

No hospital de estudo não se encontrou um sistema estruturado para contra-referência. 

No entanto observou-se que existem algumas ações neste sentido, como o registro de 

orientações no sumário de alta para que o indivíduo procure acompanhamento em nível 

ambulatorial. Tal prática pode ser considerada como uma importante iniciativa que, portanto, 

precisa ser aprimorada e formalizada.  

 A elevada morbimortalidade da IC descompensada resulta em altos custos. Salienta-se 

que foram analisados somente prontuários de pacientes internados pelo SUS que possui forma 

de pagamento baseado na tabela de procedimentos do Sistema de Informação Hospitalar SIH 

– SUS. 

 A soma dos serviços hospitalares, profissionais e auxiliares de diagnose e terapia 

compõe o valor do procedimento. A este, podem ser acrescidos valores de procedimentos 

especiais, que possuem valor próprio na tabela, como: diária de UTI, diária de acompanhante, 

tomografia computadorizada, permanência a maior entre outros.  O valor do procedimento 

pago pelo SUS para tratamento de IC é de R$ 804,37 (BRASIL, 2004). 

 Para as internações estudadas, identificou-se que a média do valor de custo foi de R$ 

1.202,78, ficando abaixo da média nacional no ano de 2012, que foi de R$ 1326,13 (BRASIL, 

2013).  Assim, conclui-se que houve menor faturamento de procedimentos especiais, pois são 

estes que incrementam o valor da internação.  O fato da média do tempo de internação ter sido 

menor no hospital deste estudo em comparação à média de permanência de outros hospitais 

pode ter contribuído para este resultado.  

Segundo dados do Ministério da Saúde (2013), os últimos registros de valores pagos 

por serviços hospitalares no SUS, foram do mês de novembro de 2012, quando o país utilizou 

R$ 22.016.612,59 para custear serviços hospitalares referentes a internações devido a IC. 

Quase metade destes custos foi na região Sudeste: R$ 10.213.834,63.  
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5.5 Terapêutica Medicamentosa 

 

 

Quanto à terapêutica medicamentosa utilizada nestas internações, foi descrita a 

frequência das prescrições segundo classe de medicamentos, conforme mostra a Tabela 11. 

 

 

 
Tabela 11. Frequência da terapêutica medicamentosa dos pacientes internados com IC. Hospital 

do interior de Minas Gerais. 2012. 

 

Terapêutica Medicamentosa n 
% 

 

IECA (captopril, enalapril) 120/391 30,69 

BRA (losartana) 63/391 16,11 

Diuréticos (furosemida, hidroclorotiazida) 320/391 81,84 

Betabloqueador (propranolol, carvedilol) 74/391 18,92 

Digitálico (digoxina, desacetil-lanatosídeo C) 208/391 53,19 

Antiagregante plaquetário (ácido acetilsalicílico)  148/391 37,85 

Anticoagulante (enoxaparina, heparina, varfarina) 409/391 104,60 

Anti- arrítimico (amiodarona) 63/391 16,11 

Espironolactona 182/391 46,54 

Diazepínicos (diazepam) 72/391 18,41 

Antiácidos (omeprazol, ranitidina) 242/391 61,89 

Inotrópico (Dobutamina) 54/391 13,81 

IECA: inibidor de enzima conversora da angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da 

angiotensina. 

 

 

Destaca-se nestes resultados que houve predomínio da prescrição de anticoagulantes 

(104,60%) e diuréticos (81,84%). O estudo de Shamagian et al. (2005) identificou que por um 

período de 12 anos consecutivos, estas classes de medicamentos predominaram no tratamento 

de IC em um hospital na Espanha. 

 Os diuréticos possuem papel fundamental no manejo da volemia e dos sintomas 

congestivos. Há estudos que referem que o uso de diuréticos melhora os sintomas de 

congestão, eleva a capacidade de exercício e reduz o risco de descompensação, sem efeito 

prejudicial à função renal (CARDOSO, 2010). 
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A utilização desta classe de medicamentos no hospital em estudo está aproximada ao 

descrito em outras pesquisas. Rabelo et al. (2006) descreveu o uso de diuréticos para 75% dos 

pacientes com IC em um hospital em Porto Alegre.   

O uso de antiagregante plaquetário e anticoagulante na IC possui o objetivo de 

diminuir a incidência de fenômenos tromboembólicos. No entanto é preconizado que se 

realize a estratificação de risco considerando dados sobre a IC, hipertensão, idade (> 75 anos), 

diabetes e histórico de acidente vascular cerebral ou episódio isquêmico transitório, que se 

somam (BARISANI et al., 2010).  

Comparando-se a outras pesquisas a prescrição destes fármacos no hospital de estudo 

está elevada. Observa-se que houve associação de anticoagulantes em alguns casos, pois o 

percentual de utilização excedeu 100% sugerindo a necessidade de se realizar outros estudos 

para obter dados mais detalhados sobre este fato.  

Há um consenso nas diretrizes de diversos países para manejo clínico e terapêutico da 

IC quando se afirma que os betabloqueadores (BB) associados a inibidor da enzima 

conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueador do receptor da angiotensina (BRA) 

determinam benefícios clínicos na mortalidade global, na morte por IC e na morte súbita, 

além de melhora dos sintomas e redução de reinternação por IC (LLORENS et al., 2011). 

Identificou-se neste estudo que o uso de IECA foi de 30,69%; BB foram prescritos em 

18,92% dos casos e BRA em 16,11% das internações. Observa-se também uma expressiva 

prescrição de protetores gástricos, presente para 61,89% dos pacientes. 

O uso destes grupos de fármacos na população em estudo está aproximado aos valores 

encontrados por outros autores (MARGOTO et al., 2009; NOGUEIRA et al., 2010). No 

entanto, foi inferior ao recomendado por estudos nacionais e internacionais.  Esta 

subutilização tem sido descrita e se trata de um dado crítico (RODHE et al., 2005).  

O emprego de IECA/BRA mais BB é indicado com classe de recomendação I e nível 

de evidência A conforme a Diretriz Brasileira para IC crônica nas seguintes condições: IECA 

para disfunção assintomática e sintomática de VE e BRA na disfunção sistólica em pacientes 

intolerantes a IECA exceto por insuficiência renal (BOCCHI et al., 2012). Entretanto, De 

Vecchis et al., 2011 advertem que a dosagem do IECA deve ser cuidadosamente prescrita, 

pois o uso de doses elevadas têm apresentado risco de agravamento renal na IC crônica. 

Shamagian et al. (2005) analisaram a evolução da prescrição farmacológica para o 

tratamento em um hospital na Espanha. Identificaram que ao longo de 12 anos, houve um 
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incremento importante na prescrição de IECA, chegando a um índice de utilização de 60%. 

Entretanto observaram que a utilização de BB e espironolactona é ainda limitada. 

Por outro lado, o estudo INCA (RIVAS OTERO et al., 2009) mostrou que o 

tratamento farmacológico da IC na Espanha, está mais próximo ao recomendado nas 

diretrizes. Identificou que os fármacos mais utilizados são os que bloqueiam o sistema renina-

angiotensina (IECA/BRA) (89,4%), seguido da classe de diuréticos (84,91%) e BB (43,96%). 

Uma observação brasileira, que seguiu a mesma tendência foi realizada por Baliero et 

al. (2009), que observaram utilização da associação de IECA e BB em mais de 70% dos 

pacientes com diagnóstico de IC. Rabelo et al. (2006) identificou a prescrição de IECA em 

61% dos pacientes com IC hospitalizados, em Porto Alegre, por outro lado, BB foi utilizado 

em apenas 14%, índice inferior ao encontrado no presente estudo. 

A literatura aponta que os BB são os fármacos de maior impacto na redução da morte 

súbita arrítmica em pacientes com IC, tanto no uso isolado como associado a IECA/BRA. 

Apresentam benefícios clínicos comprovados de melhora da classe funcional, redução da 

progressão dos sintomas de IC e redução de internação hospitalar, em pacientes com IC com 

disfunção sistólica. Contudo possui contra indicação relativa para portadores de asma e 

DPOC. Nestes casos, se deve avaliar a utilização de outros fármacos (DARGIE, 2001).  

A presença de tais comorbidades (asma e DPOC) nesta população foi representativa, e 

pode estar relacionada à utilização inferior ao esperado de tal classe de medicamentos. 

Entre os bloqueadores de aldosterona, somente a espironolactona está disponível no 

Brasil. Identificou-se neste estudo que houve a utilização deste medicamento em 46,54% das 

internações. Pesquisas têm mostrado que este medicamento proporciona redução na 

mortalidade geral, óbito cardiovascular e hospitalizações por IC, mesmo em pacientes pouco 

sintomáticos. Possui nível de evidência A e grau de recomendação I para tratamento de 

pacientes sintomáticos com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (VE), classes 

funcionais III e IV da NYHA (BOCCHI et al., 2009). 

O uso de digitálicos neste estudo foi expressivo (53,19%). O estudo PROVED 

(URETSKY et al., 1993) analisou 193 pacientes com IC. Concluiu que o uso de digoxina 

preveniu a piora clínica e hospitalização, além de prover melhora na tolerância a exercício 

físico e da função ventricular esquerda.   

Os inotrópicos são indicados para correção do baixo débito cardíaco nos pacientes 

com IC. A presença de tal condição é um preditor de mau prognóstico e deve ser resolvido o 

mais rápido possível (BARISANI et al., 2010). A dobutamina é a droga inotrópica mais 
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utilizada no Brasil para tratar os pacientes com IC que apresentam baixo débito, pois é a mais 

antiga, tem menor custo e seu manejo é relativamente fácil. O uso de tal medicação neste 

estudo alcançou 13,81% das internações. Este dado pode refletir o percentual de internações 

em que o paciente apresentava-se com instabilidade hemodinâmica, pois nestes casos, a 

dobutamina é a droga de escolha. 

A análise do tratamento farmacológico neste estudo descreveu a frequência com que 

as classes de medicamentos foram empregadas para tratar os pacientes hospitalizados devido 

a descompensação da IC. Não foi o objetivo, nem foi possível realizar a análise da 

adequabilidade do emprego de cada medicamento de acordo com o tipo e classe da IC, uma 

vez que dados sobre a função ventricular, etiologia e estágio da IC dos pacientes não se 

encontravam disponíveis. 

Entretanto, a partir destes resultados, foi possível identificar a presença de espaço 

substancial para melhorias em relação às recomendações das diretrizes. A experiência 

relacionada à terapêutica medicamentosa utilizada em outros hospitais, descritos neste estudo, 

demonstram que tal necessidade se faz presente em grande parte dos serviços de saúde em 

território brasileiro.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

A literatura tem destacado a necessidade de estudos populacionais que abordem a 

insuficiência cardíaca. Neste estudo se identificaram dados que reforçam os achados descritos 

na literatura e outros divergentes.  

Dentre as internações hospitalares a maior proporção foi de mulheres com idade 

avançada e muitas comorbidades associadas, sendo as mais incidentes: HAS, diabetes e 

Chagas. 

A média de idade dos portadores de HAS foi superior aos que não portavam tal 

patologia e tal diferença foi estatisticamente significante. Verificou-se, portanto, que os mais 

idosos tenderam a ter hipertensão arterial, conforme já descrito na literatura. 

Observou-se que houve diferença estatisticamente significante entre a média de idade 

de quem evoluiu para óbito e os que não faleceram. Assim, confirmou-se que quanto maior a 

idade maior a tendência a falecer. Entretanto, não foi identificada associação estatisticamente 

significativa entre óbito e as demais variáveis analisadas: quantidade de doenças, sexo e 

comorbidades.  

Ao chegar ao hospital, as principais queixas referidas pelos portadores de IC foram 

dispnéia, tosse e dor no peito. Observou-se também que a média dos sinais vitais aferidos 

tanto neste momento, quanto ao sair de alta, estava dentro dos parâmetros de normalidade. 

Além disto, ao sair de alta hospitalar, houve redução significativa nos valores apresentados 

para frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial quando comparado os valores aferidos 

no momento da internação e da alta. Também ao final da internação, o percentual da 

população que se encontrava com a PA elevada, diminuiu de forma significativa se 

comparado ao quantitativo destes no momento da entrada ao hospital.  

Foi possível verificar que naquela região não é seguida uma metodologia formalizada 

para comunicação entre os níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde.  Isto por 

que na maioria dos prontuários não foi identificado documento de referência nem contra-

referência para a internação hospitalar.  

A média do tempo de internação foi de 6,23 dias, inferior ao encontrado em estudos 

semelhantes e a taxa de mortalidade foi superior à nacional referente ao ano de 2012. Quanto 

à terapêutica medicamentosa, identificou-se que houve predomínio da prescrição de 

anticoagulantes e diuréticos.  O uso de IECA, BRA e BB foram inferiores ao recomendado 

nas diretrizes para IC. 
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A observação dos registros destas internações demonstra que há possibilidade de 

aperfeiçoar a qualidade da assistência oferecida. O alcance de melhores resultados tem sido 

descrito na medida em que se cumprem as recomendações de qualidade disponíveis nas 

diretrizes. 

Assim, se destaca entre outras a necessidade da avaliação da função ventricular 

durante a internação e prescrição precoce de inibidor da enzima conversora de angiotensina, 

conforme referem as diretrizes. A implantação de um sistema de referência e contra-

referência se constitui em uma importante estratégia de articulação entre os serviços. Desta 

maneira pode contribuir para que o paciente chegue menos grave ao hospital, favorecendo 

sua recuperação em menor tempo. Há iniciativas nesse sentido já sendo desenvolvidas no 

serviço. Tais medidas podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida destes 

indivíduos, diminuição do número de hospitalizações, dos custos despendidos e refletir 

positivamente na redução da taxa de mortalidade no ambiente hospitalar. 
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ANEXO 

 

Parecer consubstanciado do CEP. 
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APÊNDICE  

 

 

 

Planilha utilizada para coleta de dados dos prontuários. 
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