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Áreas de Investigação: Enfermagem, Enfermagem cardiovascular, educação, promoção da saúde, 

autocuidado, qualidade de vida, pessoa com IC, terapêuticas de enfermagem, vulnerabilidade, 

person-centered care, mixed methods 

 

Interesses de Investigação: 

Atualmente a decorrer encontra-se um estudo de caraterização da pessoa com insuficiência 

cardíaca. Apesar de uma diferente estratificação da sua doença, refletir diferentes necessidades. 

Neste estudo pretende-se avaliar o Autocuidado e fatores associados, como a Qualidade de vida que 

pode ser um preditor de readmissões. No âmbito da ação de Enfermagem sabe-se que existem já um 

largo espetro de ações que podem ser desenvolvidas e que permitem ajudar a pessoa com 

insuficiência cardíaca e os seus cuidadores a obterem um melhor nível de saúde.  No entanto, há que 

para isso, primeiro conhecer a nossa população e as suas determinantes, pois existem diversos 

fatores externos e internos que interferem com a transição de adaptação à doença. 
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