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RESUMO:A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é uma síndrome clínica 
caracterizada pela incapacidade do coração bombear sangue oxigenado para 
atender as demandas metabólicas do corpo, proveniente do processo de 
remodelamento ocasionado pela interação de forças mecânicas e bioquímicas 
que alteram o tamanho, formato e função do ventrículo. Este estudo tem como 
objetivo evidenciar a partir da literatura como é a as características da 
Assistência de Enfermagem ao paciente com ICC. Trata-se de uma Revisão 
Integrativa, realizada entre agosto e outubro de 2019. A seleção ocorreu através 
do método de busca avançada com a utilização dos Descritores em Ciências da 
Saúde (DeSC): Assistência de Enfermagem “AND” Insuficiência Cardíaca 
Congestiva, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e seguintes bases de dados: 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Utilizou-se como critérios de 
inclusão: Documentos do tipo artigo, disponíveis, idioma português, publicados 
de 2014 a 2019 e critérios de exclusão: artigos repetidos, indisponíveis e sem 
relação com a temática proposta. Identificou-se 26 artigos, após análise crítica 
somente 4 foram utilizados para construção da pesquisa, visto que esses 
atenderam os critérios de inclusão, atendendo o objetivo estudo. Os estudos 
evidenciam que os portadores de ICC apresentam sintomas que comprometem 
a realização de atividades diárias, descompensando o paciente e 
consequentemente prejudicando a qualidade de vida por não saberem lidar com 
essas circunstâncias, sendo submetidos a recorrentes internações. Nesse 
contexto, a assistência e cuidados da equipe de enfermagem são orientações de 
autocuidado assim como manuseio do paciente de forma a evitar 
descompensação hemodinâmica, realizar monitoramento e vigilância assim 
como administração de medicamento prescrito, aplicar a sistematização da 
assistência de enfermagem (SAE) proporcionando melhor adesão ao tratamento 
e melhora do prognostico dos pacientes. Uma assistência com plano terapêutico 
individual, porém com uma visão coletiva. Pois elaboram e implementam 
estratégias individuais de acordo com as necessidades de cada ser, além de 
promoverem a saúde com orientações estimulando a reflexão e autocuidado em 
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parceria as terapêuticas prescritas pela equipe multiprofissional. As atividades 
da equipe de enfermagem influenciam o prognóstico positivamente, contribuindo 
para a melhora do paciente e trabalham a promoção da saúde. Assim sendo, 
utilizam conhecimentos científicos, habilidades e atitudes identificando os 
sintomas, traçando e implementando planos de cuidados para promover o bem-
estar, evitando complicações e melhorando a qualidade de vida desses 
indivíduos. 

Descritores: Assistência de Enfermagem. Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

 


