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RESUMO

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, caracterizada pela anormalidade na função cardíaca, considerada um grave 
problema de saúde pública. A IC apresenta alta prevalência, forte impacto na morbimortalidade no mundo, principalmente em idosos, e presença 
de comorbidades. Entre as principais etiologias da IC, a etiologia chagásica é a que apresenta pior prognóstico. Objetivo: Relatar a experiência dos 
discentes do curso de enfermagem da Estácio Recife no projeto “Perfil das comorbidades na Insuficiência Cardíaca de Etiologia Chagásica”. 
Metodologia: O projeto foi contemplado no Edital 2019 Pesquisa Produtividade-ESTÁCIO RECIFE, parceria com o Centro Universitário Estácio de 
Sá e a Universidade de Pernambuco realizado no Ambulatório de referência em Doença de Chagas e IC do Estado de Pernambuco iniciado após 
aprovação no Comitê ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar HUOC-PROCAPE-CAAE: 08207619.6.0000.5192/Nº Parecer: 3.176.548, em março 
de 2019 com a participação multidisciplinar. Quanto aos critérios de inclusão, estão sendo incluídos os portadores de IC maiores de 18 anos de 
ambos os sexos. O projeto está em andamento, no momento a amostra parcial é composta de 52 portadores, sendo avaliadas as variáveis 
socioeconômicas, epidemiológicas e clínicas como: sexo, idade, estado civil, raça, nível de escolaridade, renda mensal per capita, tabagismo, 
etilismo, Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Dislipidemia (DLP), Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Insuficiência Renal 
Crônica (IRC). Resultados: Os acadêmicos de enfermagem participam da inclusão dos portadores de IC (Entrevista, aferição de pressão arterial e 
medidas antropométricas) e na realização da punção venosa para os exames laboratoriais como hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, 
ionograma, função renal, bioquímica, colesterol e frações e triglicerídeos, hormônios (TSH, T4 livre) para diagnóstico das comorbidades. 
Contribuem na abordagem da consulta de enfermagem quanto o conhecimento da doença, medicações, importância da adesão ao tratamento 
tanto farmacológico quanto não farmacológico como dieta e atividade física. Além disso, envolvem-se em ações educativas promovidas pela 
equipe do ambulatório. Em abril houve um encontro educativo o qual abordou a função do sistema cardíaco e o que é IC, com a presença dos 
acadêmicos da Estácio (enfermagem), medicina (UPE) e os docentes pesquisadores (Estácio/UPE) em busca de fornecer conhecimentos sobre a 
sua condição clínica e hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. Outra ação promovida com participação dos acadêmicos do projeto 
foi o dia mundial de combate a doença de Chagas com distribuição de cartilhas educativas, sorologia para diagnóstico de DC, exposição de 
algumas espécies de triatomíneos, aferição de pressão arterial e HGT. No perfil parcial há uma predominância do sexo masculino com idade 
média de 62 anos, casados (65%), cor parda (60%), analfabeto (33%), renda per capita até um salário mínimo (69%), aposentados (63%). Em 
relação às comorbidades a HAS apresentou 60%, DM 11%, DLP 25%, AVE 15%, IRC 12%,ex-tabagista 50%,ex-etilista 38%.Conclusões: A 
participação dos acadêmicos de enfermagem é fundamental não só na execução e viabilidade do projeto, mas na ampliação do conhecimento 
acadêmico, na experiência com uma equipe multidisciplinar, ações educativas, assistência de enfermagem e atenção integral ao portador de IC. O 
perfil clínico da IC envolve idosos de diversas etiologias com alta frequência de comorbidades associadas. Dentre as etiologias da IC mais 
prevalentes encontra-se a doença de Chagas, endemia negligenciada, com grande impacto biopsicossocial e prognóstico desfavorável em 
comparação as outras etologias. A avaliação das comorbidades na IC de etiologia chagásica servirá para traçarmos um perfil e identificar a real 
gravidade da doença nos portadores acompanhados no ambulatório de referência do Estado de Pernambuco.
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