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Introdução: A Insuficiência cardíaca (IC) atinge mais de 400 mil
portugueses. É a 1ª causa de internamento nos idosos (>65 anos) e
50% dos pacientes voltam a ser hospitalizados. Um em cada três
doentes confunde os seus sintomas com os sinais normais do
envelhecimento, menosprezando a importância dos mesmos, e
levando a um diagnóstico tardio.
A situação foi agravada pela situação de pandemia em que os
doentes tiveram tendência a consultar menos frequentemente o seu
Médico. A intervenção farmacêutica pode ser relevante na deteção
precoce quer da patologia quer do seu agravamento.

 Figura 1. Bleske et al (2014) – The One Minute Clinic (TOM-C) – Community Intervention
Program for Heart Failure.
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 Gráfico 1. Sinais de Insuficiência Cardíaca identificados nos inquiridos
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