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RESUMO

No decorrer do século XXI vem se intensificando a redução da taxa de fecundidade, com isso tem-se o aumento da população idosa, e o 
surgimento das doenças crônicas não transmissíveis como a insuficiência cardíaca (IC). Entre os anos de 1996 e 2013 ocorreram mais de 500 mil 
óbitos por (IC) no país. Em 2014 aumentaram os custos hospitalares no tratamento de IC, com cifras superiores a R$ 315 milhões de reais. Apesar 
do cuidado paliativo ser eficaz na IC, há baixa disponibilidade desses serviços, pois estão concentrados principalmente na região sudeste e 
vinculados a instituições oncológicas. O objetivo deste estudo foi discutir a efetividade da ação do enfermeiro nos cuidados paliativos e o seu 
impacto na qualidade de vida dos pacientes com IC. Trata-se de uma revisão integrativa de cunho descritivo utilizando artigos oriundos da 
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, adotou-se critério de inclusão: artigos disponíveis em português, 
inglês e espanhol, que relatam os cuidados paliativos na insuficiência cardíaca e que descrevem os cuidados paliativos realizados pelo enfermeiro 
e o seu impacto na qualidade de vida. Foram excluídos artigos publicados antes 2005 e os que não abordassem os cuidados paliativos realizado 
pelo enfermeiro. Foram selecionados 87 artigos e incluídos 14 publicados no período de 2004 a 2018. A partir da coleta e análise de dados ficou 
evidenciado que nos cuidados paliativos para o paciente de IC o enfermeiro é responsável por: apoio psicossocial e espiritual ao paciente e ao 
familiar, gerenciamento dos sintomas; educação em saúde; uso de instrumentos e questionários de avaliação que trata do conforto de pacientes 
ao final da vida; discutir a condição de saúde com os clientes para que assim possam melhorar a tomada de decisão; promover o conforto e 
manter o uso equilibrado de medidas intensivas. Conclui-se que os cuidados paliativos maximizam a qualidade de vida, e que pacientes com 
insuficiência cardíaca apresentam pouca compreensão sobre a sua condição de saúde, seu prognóstico, e estão menos envolvidos na tomada de 
decisão em relação aos pacientes com câncer. Como os serviços de saúde estão mais voltados aos pacientes oncológicos, pacientes cardíacos 
apresentam menos acesso aos cuidados paliativos especializados em comparação aos pacientes com doença oncológica.
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