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A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica, crônica e progressiva que
compromete a qualidade de vida e acomete frequentemente pacientes portadores de outras
enfermidades. Há repetidas readmissões hospitalares relacionadas com a não-adesão ao
tratamento que resultam em custo econômico elevado. Na maioria das vezes, o portador de
disfunção renal (DR) é acometido por doenças cardiovasculares, sendo que a IC
descompensada é considerada uma das principais causas de morte nessa população. Por
outro lado, o emprego de medicamentos utilizados no tratamento de IC apresentam riscos à
função renal. Por ser considerada um problema de saúde pública no mundo inteiro, este
projeto pretende identificar os principais motivos referidos pelos pacientes para a sua nãoadesão ao tratamento da insuficiência cardíaca na evolução do paciente renal crônico.
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa e transversal, que será
realizado com aplicação de entrevista estruturada contemplando dados referentes ao perfil
demográfico dos pacientes e perguntas fechadas referentes ao objetivo do estudo. Além
disso, será feita consulta dos prontuários dos pacientes para levantar informações e
resultados de exames relevantes para o estudo e aplicação do teste Morisky e Green que é
formado por quatro questões relacionadas ao tratamento medicamentoso. A coleta dos
dados será realizada na Unidade de Nefrologia do Hospital de Base da Fundação
Faculdade Regional de Medicina (FUNFARME), em São José do Rio Preto/SP, e
participarão deste estudo 300 pacientes idosos cadastrados no Ambulatório de Hipertensão
Arterial do Hospital de Base, que apresentaram insuficiência cardíaca congestiva e na
Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), PA igual ou superior a
140x90mmHg. Para a análise dos dados será utilizada a estatística descritiva. Como
resultado espera-se verificar adesão ao tratamento da insuficiência cardíaca relacionados
com as variáveis demográficas e assim, fornecer dados relevantes para futuras intervenções
no tratamento e educação do paciente.
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