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RESUMO 
 

Introdução: Uma das principais causas de readmissão hospitalar por insuficiência cardíaca é o 
conhecimento deficiente sobre a doença e seus sinais e sintomas. Identificar este diagnóstico 
de enfermagem da NANDA-I corretamente permite a elaboração de estratégias para sanar as 
deficiências relativas à falta de informação sobre a doença e seu tratamento. Objetivo: 
Identificar as variáveis clínicas e sócio-demográficas que possam explicar a ocorrência ou não 
do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente da NANDA-I nos pacientes com 
insuficiência cardíaca crônica hospitalizados. Método: Estudo longitudinal, retrospectivo, que 
acompanhou 72 pacientes com insuficiência cardíaca crônica hospitalizados. O desfecho 
presença do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente da NANDA-I foi  analisado 
por enfermeiros peritos no diagnóstico em questão. Os dados foram organizados em planilha 
do Excel 2007. A análise dos dados utilizou os testes T de student, Qui quadrado de Pearson, 
Exato de Fisher, e quando rejeitada a hipótese de distribuição normal, utilizou-se o teste de 
MannWhitney.  Este estudo foi aprovado no CEP do HUAP/UFF, sob o número 53787/12.  
Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 54,46 anos, renda percapta de 545,00 reais, 
média de 6 anos de estudo, tempo de tratamento e acometimento pela doença de 24 meses. A 
idade e as comorbidades diabetes mellitus (DM), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 
e tabagismo foram associadas com a presença do diagnóstico de enfermagem conhecimento 
deficiente. No entanto, o IAM foi relacionado a ausência do diagnóstico. Em relação aos 
hábitos terapêuticos, foi evidenciado que não fazer restrição líquida ou tratamento 
farmacológico anterior à hospitalização também se associa com a presença deste diagnóstico.  
Discussão: Pacientes com idades mais avançadas possuem maior dificuldade de 
aprendizagem, assim como déficit de cognição, o que dificulta a capacidade de compreender e 
assimilar informações oferecidas. Associado ao aumento da idade, as doenças crônicas 
também determinaram neste estudo a falta de informação sobre a doença e tratamento. Fato 
este preocupante, visto que, no Brasil existe uma tendência de um aumento progressivo da 
população idosa, consequentemente das doenças crônicas, representando um ciclo para o 
conhecimento deficiente. Destaca-se que um quadro agudo, representado neste estudo pelo 
infarto agudo do miocárdio, evidenciou ausência do diagnóstico em questão. Conclusão: A 
identificação das variáveis que determinam a presença do diagnóstico conhecimento 
deficiente destacaram a necessidade de ações educativas em pacientes crônicos que 
minimizem as hospitalizações e assim,os custos para a saúde. 
 
Descritores: Insuficiência Cardíaca; Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem 
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ABSTRACT 
 
Introduction: One of the leading causes of hospital readmission for heart failure is poor 
knowledge about the disease and its signs and symptoms. Identify this nursing diagnosis of 
NANDA-I correctly enables the development of strategies to address deficiencies relating to 
the lack of information about the disease and its treatment. Objective: To identify the clinical 
and socio-demographic characteristics that may explain the occurrence or non-nursing 
diagnosis knowledge deficit of NANDA-I in patients with chronic heart failure hospitalized. 
Method: A longitudinal, retrospective, which followed 72 patients with chronic heart failure 
hospitalized. The outcome presence of nursing diagnosis knowledge deficit of NANDA-I was 
analyzed by expert nurses in the diagnosis in question. Data were organized in Excel 2007 
worksheet. Data analysis used the Student's t test, chi square test, Fisher exact, and when 
rejected the hypothesis of normal distribution, we used the test MannWhitney. This study was 
approved by the CEP HUAP / UFF, under number 53787/12.Results: The mean age of 
patients was 54.46 years, percapta income of 545.00 reais average of 6 years of study, 
duration of treatment and disease involvement of 24 months. The age and comorbid diabetes 
mellitus (DM), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and smoking were associated 
with the presence of nursing diagnosis knowledge deficit. However, the MI was related to the 
absence of diagnosis. Regarding therapeutic habits, it was evident that do net or restraint prior 
to admission pharmacological treatment is also associated with the presence of this 
diagnostic. 
Discussion: Patients with advanced age have greater difficulty learning, as deficits in 
cognition, which hinders the ability to understand and assimilate information offered. 
Associated with increasing age, chronic diseases also determined in this study the lack of 
information about the disease and treatment. Indeed this concern, as in Brazil there is a trend 
of a progressive increase in the elderly population, consequently chronic diseases, 
representing a cycle for poor knowledge. It is noteworthy that an acute, represented in this 
study by AMI, showed absence of the diagnosis in question. Conclusion: The identification of 
variables that determine the presence of diagnosis knowledge deficit highlighted the need for 
educational activities in chronic patients to minimize hospitalizations and thus the costs for 
health. 
 
Keywords: Cardiac Insufficiency, Nursing, Nursing Diagnostic.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é definida como uma disfunção cardíaca que ocasiona 

inadequado suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares, na 

presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento, 

sendo a via final comum das maiorias das doenças que acometem o coração, tratando-se de 

um dos mais importantes desafios clínicos atuais na área da saúde (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2009, p.6). 

Segundo dados obtidos do Sistema Único de Saúde (SUS), do Ministério da Saúde, no 

Brasil no período de Janeiro de 2011 a outubro de 2012 houve 453.389  internações no SUS 

devido à Insuficiência Cardíaca em maiores de 20 anos. Desse total 195.400 foram na região 

Sudeste, representando a região com maior número de internações(DATASUS, 2012). 

 No município de Niterói, nesse mesmo período, foram realizadas, 2328 internações 

por doenças do aparelho circulatório. Dentre estas, a Insuficiência Cardíaca (IC) se destaca, 

representando a segunda causa de internação por doença cardiovascular (DATASUS, 2012). 

Na maioria das formas de IC, a redução do débito cardíaco é responsável pela 

inapropriada perfusão tecidual (IC com débito cardíaco reduzido), no início manifestando-se 

durante o exercício, e com a progressão da doença manifesta-se no esforço até ser observado 

sua redução no repouso, impossibilitando muitas vezes, a execução de atividades diárias, o 

que leva muitas vezes o paciente a sentimentos de impotência, além de piora na qualidade de 

vida. 

Devido à cronicidade e ao caráter progressivo da IC, muitos pacientes acometidos pela 

doença encontram dificuldades em aceitar as modificações que deverão ser realizadas no seu 

cotidiano, o que resulta em não aderência ao tratamento. 

Essa não aderência além de interferir na qualidade de vida do paciente, implica na 

produtividade, e sobrevida dos mesmos, aumentando a frequência de hospitalizações, o que 

gera altos custos econômicos, hospitalares e sociais ao país. 

Uma das principais causas para não adesão ao tratamento da Insuficiência Cardíaca é o 

conhecimento deficiente sobre a doença, suas complicações e seu tratamento, podendo levar a 

agravos da doença e a uma possível hospitalização.  
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Estudos têm demonstrado que o entendimento dos pacientes acerca da doença, dos 

benefícios do uso regular das medicações e das alterações no estilo de vida diminuem as 

crises de descompensação e, por conseguinte, o número de hospitalizações (RABELO et al., 

2011, p.2). 

Para que haja uma mudança no comportamento e controle de fatores de riscos, é 

essencial que o paciente e sua família conheçam a doença, assim como, os fatores que a 

causaram, os fatores que podem agravar a sintomatologia, as medidas necessárias para 

amenizar os sinais e sintomas, os tratamentos recomendados e os benefícios das mudanças no 

estilo de vida. 

Deste modo, surgiu a ideia de estudar o diagnóstico de enfermagem Conhecimento 

Deficiente definido pela North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I, 2011, 

p.198) como “ausência ou deficiência de informação cognitiva relacionada a um tópico 

específico” em pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados como forma de 

compreender as respostas que estão associados à presença e a ausência deste diagnóstico em 

pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados.  

 
  

Diagnóstico de Enfermagem é o julgamento clínico das respostas do individuo, da 
família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou 
potenciais. O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a seleção das 
intervenções de enfermagem para o alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro 
é responsável (NANDA-I, 2009-2011, p.436).  

 
 
Os diagnósticos de enfermagem e a atividade diagnóstica aproximam os profissionais 

e usuários, permitindo conhecer melhor as repostas físicas e emocionais apresentadas pelos 

pacientes durante o processo de trabalho desenvolvido pelo enfermeiro (PEREIRA; STUCHI; 

ARREGUY-SENA, 2010, p.75). 

Apesar da importância do conhecimento do paciente sobre sua doença e tratamento, 

não existem estudos que tenham identificado as variáveis clínicas ou sócio- demográficas que 

possam estar relacionadas a presença ou não do diagnóstico conhecimento deficiente. 

O uso adequado do diagnóstico Conhecimento Deficiente pode trazer importantes 

implicações para a enfermagem, uma vez que irá permitir a identificação das necessidades de 

aprendizagem do paciente e a elaboração de estratégias para sanar as deficiências relativas à 

falta de informação sobre saúde, doença e tratamento (CONLEY, 1998). 

Diante disso, este estudo tem como objetivo:  
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Identificar diferenças clínicas e sócio-demográficas que possam explicar a ocorrência 

ou não do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente. 

 

1.1 Hipótese 

 

Alternativa (H1): Existem diferenças nas variáveis que possam explicar a ocorrência 

ou não do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente. 

 

Nula (H0): Não existem diferenças nas variáveis que possam explicar a ocorrência ou 

não do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente. 

 
 
1.2 Justificativa / Relevância 

 

Este estudo justifica-se pela originalidade e importância clínica, visto que uma das 

maiores causas de hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca crônica é o não 

conhecimento sobre sua doença e tratamento, sendo o diagnóstico de enfermagem 

conhecimento deficiente frequentemente encontrado nesse grupo de pacientes. 

Essa pesquisa possui relevância por abordar um tema original, ou seja, o diagnóstico 

de enfermagem conhecimento deficiente e insuficiência cardíaca em pacientes hospitalizados. 

Através de um levantamento bibliográfico realizado na BVS sobre a temática, com recorte 

temporal de 2008 a 2012 e nas línguas português e inglês, utilizando-se os descritores: 

conhecimento deficiente and enfermagem foram encontrados 14 textos completos; 

insuficiência cardíaca and enfermagem foram encontrados 72 textos completos; insuficiência 

cardíaca and conhecimento deficiente não foi encontrado nenhum artigo, o que reforça a 

necessidade de estudos sobre a temática. 

Sendo assim, este estudo irá dizer pela primeira vez quais as variáveis podem estar 

relacionadas ao diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente, fornecendo dados 

científicos para que futuramente seja possível realizar medidas de intervenções neste grupo de 

pacientes.  
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Além disso, trata-se de uma produção científica vinculada ao Grupo de Estudos de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem - UFF (GESAE_UFF) e ao Grupo de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em Insuficiência Cardíaca (GESAEIC/UFF).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 Insuficiência Cardíaca 

 
Como mencionado anteriormente, a insuficiência cardíaca (IC) é uma doença crônica, 

de manifestações complexas, que implica ao seu portador uma diminuição da qualidade de 

vida, que fica demonstrada através das altas taxas de internações e readmissões hospitalares. 

Tratar a doença crônica envolve mais que tratar problemas clínicos. Os problemas 
psicológicos e sociais associados também devem ser tratados, porque viver por 
longos períodos com sintomas da doença e incapacidade pode ameaçar a 
identidade, gerar alterações de papel, alterar a imagem corporal e romper estilos de 
vida (SMELTZER E BARE, 2009, p.138).  

  Sendo considerada uma síndrome clínica de fenômenos complexos e de curso 

progressivo, constitui o resultado final comum de qualquer doença cardíaca estrutural ou 

funcional, que diminua a capacidade de enchimento ou ejeção do ventrículo esquerdo, 

podendo ocorrer devido à diminuição da capacidade de contração ou por uma sobrecarga 

excessiva de pressão/volume imposta ao coração (CARLO, 2007, p.93). 

Os sinais e sintomas mais comuns aos pacientes acometidos por IC são: dispneia e 

fadiga, as quais limitam a tolerância do indivíduo ao exercício; palpitação, presença de um 

terceiro som cardíaco (B3) e ganho de peso, além da retenção hídrica, que leva à congestão 

pulmonar e edema periférico. Estas manifestações podem prejudicar a capacidade funcional, 

diminuindo assim, a qualidade de vida dos indivíduos afetados.  
 
 
O mecanismo responsável pelos sintomas e sinais clínicos pode ser decorrente da 
disfunção sistólica, diastólica ou de ambas, acometendo um ou ambos os 
ventrículos. Nos adultos, em aproximadamente 60% dos casos está associada à 
disfunção ventricular esquerda sistólica e nos restantes 40% à disfunção diastólica, 
devendo ser realçado que esta última vem sendo mais observada com o aumento da 
expectativa de vida da população (SBC, 2009, p.11).  

 

 

“A insuficiência cardíaca sistólica diminui a quantidade de sangue ejetada a partir do 

ventrículo. Já insuficiência cardíaca diastólica, desenvolve-se devido à contínua carga de 

trabalho aumentada sobre o coração”. (SMELTER e BARE, p. 840, 2005).      
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De acordo com Porto (2005, p.265), a Insuficiência Cardíaca Sistólica é a forma mais 

conhecida e estudada, caracterizando-se basicamente por deficiência do músculo cardíaco em 

bombear o sangue, manifestando-se com cardiomegalia, 3°bulha, redução da contratilidade e 

baixa fração de ejeção no ecocardiograma. 

Ainda segundo esse mesmo autor, a Insuficiência Cardíaca Diastólica é aquela a qual 

os sinais e sintomas surgem na presença de função contrátil normal, porém com alteração no 

enchimento ventricular, seu quadro clínico é basicamente igual ao anterior, todavia, alguns 

aspectos merecem destaque, como: ausência de cardiomegalia, assim como de 3°bulha; 

presença de 4°bulha e função sistólica preservada. 

Todavia, os sinais e sintomas não podem ser considerados isoladamente para o 

diagnóstico de Insuficiência Cardíaca, havendo necessidade da realização de diversos exames 

diagnósticos e complementares, como: avaliações laboratoriais, entre elas a investigação da 

elevação do índice de BNP; radiografia de tórax; o eletrocardiograma e Holter; o estudo 

fisiológico intracavitário; a avaliação funcional e de qualidade de vida; 

ecodopplercardiografia; a cardiologia nuclear e outros métodos de imagem; avaliação 

hemodinâmica e angiocardiográfica; avaliação hemodinâmica à beira do leito e a biópsia 

endomiocárdica (GUIMARÃES et al., 2002, p. 4-8). 

Todos os pacientes com IC devem ser submetidos a uma avaliação diagnóstica para 

determinar o tipo de disfunção cardíaca, descobrir fatores etiológicos, orientar o tratamento e 

determinar o prognóstico (WOODS; FROELICHER; MOTZER, 2005, p.663). 

Já a gravidade da IC pode ser classificada de acordo com a apresentação dos sintomas 

do paciente. De acordo, com a New York Heart Association, ela fica divida de acordo com o 

quadro abaixo: 
Quadro 1: Classificação da IC de acordo com a New York Association (NYHA) 

Classificação da Insuficiência Cardíaca de acordo com a New York Association (NYHA) 

Classificação Sintomas Prognóstico 

I Atividade física comum não 

causa fadiga indevida, dispnéia, 

palpitações ou dor torácica. 

Nenhuma congestão pulmonar 

ou hipotensão periférica. 

O paciente é considerado 

assintomático. 

Geralmente sem limitações das 

atividades de vida diária. 

 

 

 
Bom 
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II Limitação discreta das atividades 

diárias. 

Paciente reporta ausência de 

sintomas em repouso, mas a 

atividade física aumentada 

provocará os sintomas. 

Estertores basilares e sopro B3 

podem ser auscultados. 

 

 

 

Bom 

III Limitação acentuada da 

atividade diária. 

O paciente se sente confortável 

em repouso, mas a atividade 

menor que a comum provocará 

os sintomas. 

 

 

 

 

Razoável 

IV Sintomas de Insuficiência 

Cardíaca em repouso. 

 

Ruim 

Fonte: American Heart Association. Classification of Functional Capacity and Objective Assessment. Disponível 
em: <http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4569>. Acessado em: 22 Outubro de 2011. 
 

Em relação ao estadiamento da doença, a classificação varia de A- D: o estágio A, 

inclui os pacientes com risco de desenvolver insuficiência cardíaca (sem doença cardíaca 

estrutural e sem sintomas); o estágio B refere-se a pacientes com lesão estrutural cardíaca 

(ainda sem sintomas); o estágio C engloba pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas 

de insuficiência cardíaca; no estágio D, os pacientes apresentam sintomas refratários ao 

tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2009, p.7).  

Esta forma de estratificação serve de base para o profissional de saúde estabelecer uma 

conduta terapêutica, identificar os tipos de intervenções necessárias, avaliar o prognóstico e a 

qualidade de vida desses pacientes. De acordo com o estágio em que o paciente se encontra, 

as intervenções podem ser: preventivas, estágio A e B; terapêuticas, estágio C; ou para 

procedimentos especializados e cuidados paliativos, estágio D (III DIRETRIZ DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2009, p.7). 

 O tratamento de pacientes com IC visa uma melhora na qualidade de vida, e segundo a 

II Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o Diagnóstico e Tratamento da 

Insuficiência Cardíaca (2002), ele é dividido em farmacológico e não farmacológico. 

No tratamento farmacológico é priorizado o uso de drogas como os inibidores da 

ECA, digitálicos, diuréticos, antagonistas da aldosterona, bloqueadores beta-adrenérgicos, 

vasodilatadores diretos, antagonistas dos receptores da angiotensina II, antagonistas dos 
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canais de cálcio, antiarrítmicos e anticoagulantes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2009, p.27). Suas doses, os tipos mais adequados a serem usados e os 

horários, deverão ser avaliados pelo profissional médico e determinado de acordo com o 

quadro e a classificação apresentada pelo paciente. 

Segundo, Morgado (2007, p. 27): 
 
 
O extraordinário avanço do tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca 
ainda enfrenta níveis inaceitáveis de reinternações e descompensações clínicas dos 
pacientes. No desafio para o melhor tratamento dessa síndrome temos de avaliar 
não somente aspectos da doença, mas conhecer as particularidades dos fatores 
precipitantes e agravantes, levando em conta o contexto pessoal, familiar e 
ambiental, que invariavelmente influenciam a adesão ao tratamento e a qualidade 
de vida do paciente. 

 

 

Rabelo et al. (2011, p.2) afirma que o tratamento não farmacológico é parte 

indispensável da terapêutica da IC, a qual a não adoção das medidas recomendadas coloca em 

risco a eficácia e a efetividade do tratamento, comprometendo a estabilidade clínica do 

paciente. 

Segundo Sociedade Brasileira de Cardiologia (2009, p.21), este tratamento deve ser 

desenvolvido por todos os profissionais envolvidos no atendimento ao paciente com IC; está 

relacionado à identificação da etiologia e retirada da causa subjacente; a eliminação ou 

correção de fatores agravantes e a modificação no estilo de vida, o que inclui a programação 

de dieta hipossódica, hipocalórica e hipolipídica; o controle na ingesta de líquido que irá 

variar de acordo com a classe funcional do indivíduo; a retirada da ingestão de álcool e do 

consumo de tabaco; o incentivo a prática de atividades físicas moderadas e controladas; a 

discussão para a promoção da atividade sexual; a avaliação dos aspectos psicossociais 

desenvolvidos pelo paciente e por sua família e comunidade e a vacinação que deve ser 

estimulada e encontrar-se em dia, principalmente a de prevenção contra a gripe. 

A educação do paciente deve começar logo após o diagnóstico e continuar em todas as 

consultas subsequentes, devendo ser dirigida não só a ele como também a seus familiares. È 

importante que o paciente saiba da natureza crônica da sua doença, da necessidade de 

acompanhamento multidisciplinar e das mudanças no estilo de vida, devendo ter o mínimo de 

conhecimento para identificar episódios de descompensação de menor gravidade (PORTO, 

p.273). 
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 De acordo com Smeltzer e Bare (2009, p.138), para manter as condições crônicas sob 

controle é preciso à adesão do paciente aos regimes terapêuticos, pois a falha no plano de 

tratamento, aumenta os riscos de desenvolver complicações ou acelerar o processo patológico. 

Nesse contexto, a alfabetização em saúde tem sido definida como a capacidade de 

obter, processar e compreender informações básicas para tomar decisões acertadas em saúde 

(RABELO et al., 2011, p.2). É essencial que a equipe multidisciplinar que acompanha o 

paciente com IC, reconheça aqueles com maiores riscos de não compreender a informação 

que é passada e elabore estratégias que facilite a compreensão desses pacientes sobre sua 

doença e tratamento. 

O desenvolvimento de comportamento de autocuidado é importante para que o 

paciente melhore sua atividade social e função familiar, influenciando positivamente na 

diminuição dos sinais de ansiedade e depressão, e consequentemente ao aumento da adesão ao 

tratamento. Acrescido a isso, o conhecimento sobre a doença pode ajudar os pacientes a 

conviverem com seus sinais e sintomas além de diminuir os agravos (JAARSMA et al., 

2000).  

Cruz (2010, p.30.) orienta que a educação dos pacientes com IC baseia-se em um 

processo de melhora dos seus conhecimentos e de suas habilidades que influenciam as 

atitudes requeridas do paciente para um comportamento ideal de saúde. É fundamental que a 

equipe de saúde esteja em permanente contato com o paciente e sua família, amenizando desta 

maneira os impactos causados pela doença.  

 

2.2 Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

  

A resolução COFEN nº272/2002 discorre sobre a SAE na prática de enfermagem: é 

atividade privativa do enfermeiro e visa assistir o ser humano por meio de ações específicas 

que contribuam para promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, 

família e da comunidade (COREN-RJ, 2008, p.53). 

A mesma resolução afirma ainda que cabe ao enfermeiro a implantação, planejamento, 

organização, execução e avaliação do processo de enfermagem. 

Segundo Truppel et al. (2009, p.222) a SAE constitui-se em uma forma de organizar e 

sistematizar o cuidado através do método científico, tendo como objetivos identificar as 

situações de saúde-doença e as necessidades de cuidados de enfermagem, para assim, 

subsidiar as intervenções necessárias. 
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Sendo assim, conforme Fuly; Leite e Lima (2008, p.886), a SAE situa-se numa esfera 

institucional, a qual a organização das atividades de enfermagem atuam diretamente na 

implantação e implementação do processo de enfermagem, ou seja, na metodologia 

subsidiada em uma teoria de enfermagem, sendo utilizada na prática. 

Segundo Dell Aqua (2002, p.186), o Processo de Enfermagem tem três grandes 

dimensões que são analisadas como: propósito, organização e propriedades. O propósito 

principal é oferecer uma estrutura que atenda às necessidades individuais dos clientes, família 

e comunidade, devendo haver uma relação interativa entre o foco principal e o enfermeiro. A 

organização conta com as cincos fases do processo, devendo ser intencional, sistemático, 

dinâmico, interativo, flexível e basear-se em teorias. 

De acordo com Menezes; Priel e Pereira (2010, p.955), existem muitos benefícios 

associados à utilização da SAE tanto para os pacientes, quanto para os profissionais, como por 

exemplo, a assistência prestada pela equipe de enfermagem, a qual é desenvolvida de forma 

individualizada levando a uma maior qualidade na assistência prestada. Outro ponto 

importante é a autonomia do enfermeiro com a utilização da SAE na prática, possibilitando a 

ele utilizar seus conhecimentos para a melhora da qualidade do cuidado, além de permitir que 

o trabalho se desenvolva por meio de uma metodologia científica, a qual organiza as ações da 

equipe. 

Assim, é necessário que a sistematização da assistência de enfermagem seja 

incorporada à prática, dentre outros objetivos para cumprir o que orienta a lei do exercício 

profissional. 

 

2.3 Diagnóstico de Enfermagem Conhecimento Deficiente 

 

A North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) foi formada em 1982, e 

em 2002 passou a se chamar NANDA Internacional. Seu principal objetivo é criar um sistema 

unificado de linguagem de enfermagem multiaxial, desenvolvendo uma terminologia que 

descreva os importantes julgamentos que os enfermeiros realizam quando promovem o 

cuidado aos indivíduos, famílias, grupos e comunidade. Portanto, ela propõe uma 

padronização nos diagnósticos de enfermagem, que são a base para a seleção de resultados e 

intervenções que provera seu exercício profissional. 

O diagnóstico de enfermagem é o “julgamento clínico das respostas do indivíduo, da 

família ou da comunidade aos processos vitais ou aos problemas de saúde, que fornecem a 
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base para a seleção das intervenções de enfermagem e para atingir resultados, pelos quais o 

enfermeiro seria o único responsável” (NANDA-I, 2009-2011). 

 Deste modo, a NANDA-I se propõe a melhorar a comunicação entre os profissionais 

de enfermagem sobre as experiências vividas pelos pacientes, famílias e comunidades 

atendidas, aumentando a contribuição para o cuidado dos mesmos através da classificação dos 

fenômenos pertinentes a esta profissão. 

Os diagnósticos segundo a taxonomia de NANDA-I (2009, p.436) podem ser 

classificados como:  

1. Real – descrição de respostas humanas a condições de saúde/processos vitais que existem 

em um indivíduo, família ou comunidade;  

2. Promoção da saúde – julgamento clínico da motivação e do desejo de um indivíduo, 

família ou comunidade de aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de saúde 

humana;  

3.  Diagnóstico de risco – descrição de respostas humanas a condições de saúde/processos 

vitais que podem desenvolver-se em indivíduos, família ou comunidade vulnerável; 

4. Síndrome – conjunto de sinais e sintomas que quase sempre ocorrem juntos, 

representando um quadro clínico distinto; 

5. Diagnóstico de bem-estar – descrição de respostas humanas a níveis de bem-estar em 

indivíduos, família ou comunidade. 

Os diagnósticos são divididos em domínios e classes. De acordo com NANDA 

2009/2011 são treze domínios sendo eles respectivamente: promoção da saúde, nutrição, 

eliminação e troca, atividade/repouso, percepção/cognição, autopercepção, papéis e 

relacionamentos, sexualidade, enfrentamento/ tolerância ao estresse, princípios da vida, 

segurança/proteção, conforto e crescimento/desenvolvimento. As classes se subdividem em 

cada domínio tendo no total seis classes (NANDA- I, 2009, p.408).  

Em 1980 foi proposto o diagnóstico de enfermagem Conhecimento Deficiente, que 

sofreu algumas alterações ao longo do tempo, sendo a alteração mais recente relacionada à 

categoria diagnóstica, na conversão da Taxonomia I para a Taxonomia II.  

O título do diagnóstico Déficit de Conhecimento foi modificado para Conhecimento 

Deficiente, que significa conhecimento inadequado em quantidade, qualidade ou grau; 

conhecimento insuficiente ou incompleto (NANDA-I, 2006). Na análise dessa categoria, 

segundo sua localização, observa-se que constitui categoria que se encontra no domínio 5, 

denominado percepção/cognição, significando um sistema humano de processamento de 

informações, incluindo atenção, orientação, sensação, percepção, cognição e comunicação. 
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Nessa taxonomia cada domínio é constituído por 5 classes, sendo este diagnóstico localizado 

na classe 4, cognição, definido pela NANDA- I (2009-2011, p.395) como uso de memória, 

aprendizagem, raciocínio, solução de problemas, abstração, julgamento, insight, capacidade 

intelectual, cálculos e linguagem. 

Segundo NANDA-I (2005-2006, p.252) um domínio representa uma esfera de 

atividade, estudo ou interesse e uma classe é uma subdivisão de um grupo maior; uma divisão 

de pessoas ou coisas por qualidade, grau ou categoria. 

Como características definidoras ele dispõe das seguintes: comportamentos 

exagerados, comportamentos impróprios (p.ex., histérico, hostil, agitado, apático), 

desempenho inadequado em um teste, seguimento inadequado de instruções e verbalização do 

problema, possuindo como fatores relacionados: falta de capacidade de recordar, falta de 

exposição, falta de familiaridade com os recursos de informação, falta de interesse em 

aprender, interpretação errônea de informações e limitação cognitiva. 

De acordo com Galdeano (2007, p.24), o conhecimento deficiente constitui um 

diagnóstico amplo, podendo ser identificado em diferentes grupos de pacientes, como por 

exemplo, pacientes portadores de diabetes mellitus, conhecimento deficiente em relação ao 

cuidado com os pés ou ainda, cuidados com o estoma em pacientes colostomizados. 

Acrescentando a isso, o conhecimento deficiente de pacientes com Insuficiência Cardíaca em 

relação não só a doença, como também ao tratamento. 

Maldaner et al. (2008, p.652), afirma que o fato do indivíduo não seguir a terapia 

proposta depende de fatores individuais e a identificação desses fatores contribui para uma 

assistência mais segura e comprometida do profissional. 

Esse mesmo autor também afirma que: “a baixa adesão à medicação, dieta ou 

reconhecimento tardio dos sinais e sintomas de descompensação é comum e pode ser 

responsável pó mais de um terço das re-internações hospitalares”. 

Um estudo realizado em um Hospital Universitário do Rio Grande do Sul demonstrou 

que pacientes com conhecimento prévio eram mais aderentes aos cuidados não 

farmacológicos (CASTRO et al., 2010, p.230). 

Assim, o diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente torna-se muito 

importante para o uso no tratamento de pacientes portadores de IC, pois possibilita que o 

profissional de enfermagem avalie o quanto o paciente sabe sobre sua doença e tratamento, 

respondendo muitas vezes o porquê do paciente não está seguindo corretamente as 

orientações propostas. 
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Acrescido a isso, de acordo com suas características definidoras e fatores relacionados, 

é possível prever onde a dificuldade está se dando de forma mais clara, possibilitando a busca 

de melhores resultados e intervenções mais adequadas. 
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                                     Metodologia 

“A nossa felicidade será naturalmente  

proporcional em relação à felicidade  

que fizermos para os outros.” 

Allan Kardec
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 Tipo de Pesquisa 
 

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo para se as comorbidades diabetes 

mellitus (DM), obesidade, insuficiência venosa, infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente 

vascular cerebral (AVE), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), tabagismo, além das 

variáveis clínicas restrição salina,  restrição hídrica e tratamento farmacológico possuem 

relação com a presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente. 

 

3.2 Banco de Dados 

Neste estudo, foi utilizado um Banco de Dados da Clínica de Insuficiência Cardíaca 

(DEIC_hospitalizados). Este banco de dados contém informações sobre  72 pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica hospitalizados em dois hospitais públicos no município de 

Niterói que foram avaliados por enfermeiros devidamente treinados no período de fevereiro 

de 2011 a fevereiro de 2012 utilizando um formulário de consulta de enfermagem com dados 

clínicos e sócio demográficos.    

Para inclusão do paciente no banco de dados citado foram considerados os seguintes 

critérios: Idade a partir de 18 anos; diagnóstico médico de insuficiência cardíaca segundo os 

critérios de Boston e Framingham. 

Os dados desse banco de dados, como dito anteriormente, foram coletados em dois 

centros, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e o Hospital Municipal Carlos 

Tortelly (HMCT), ambos são instituições hospitalares públicas consideradas referências para 

o SUS. 

O HUAP está localizado na Rua Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói, sendo um 

hospital de ensino da Universidade Federal Fluminense e campo de prática dos cursos da área 

de saúde. As enfermarias da clínica médica deste hospital são divididas em masculina e 

feminina, com 26 leitos cada, sendo 12 leitos no total reservados para a especialidade de 

Cardiologia. Sendo assim, participam do tratamento do paciente internado, além da equipe de 
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saúde do hospital, acadêmicos, residentes e professores da área de enfermagem e medicina. O 

HMCT localiza-se na Rua Athayde Parreiras, 266 – Centro, próximo ao HUAP e possui uma 

enfermaria de 30 leitos que não são divididos por especialidades. Possui 15 leitos masculinos 

e 15 leitos femininos.  

Para realização da coleta de dados foram consideras as seguintes fases: 

 

Fase 1: Coleta de Dados 

Através do banco de dados (DEIC_hospitalizados), o qual se encontra no formato do 

programa Microsoft Excel 2007, foi preenchido o instrumento de coleta de dados 

(APÊNDICE I), o qual apresentava variáveis, tais como: idade, renda per capta, anos de 

estudo, doença e tratamento em meses, fração de ejeção, tratamento farmacológico, restrição 

salina e líquida, comorbidades, entre outras. Após esse momento foram elaboradas evoluções 

de enfermagem para facilitar o entendimento dos peritos de enfermagem para a avaliação 

diagnóstica. 

  

Fase 2: Avaliação dos Peritos 

Os instrumentos foram encaminhados a seis enfermeiros peritos, que dispuseram de 15 

dias cada um para identificar o diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente, assim 

como suas características definidoras e fatores relacionados, segundo Taxonomia II da 

NANDA-I.  

Aos peritos que participaram da pesquisa foi enviado um convite  através do correio 

eletrônico nele contendo: a caracterização dos peritos, o resumo do projeto, instrumento de 

análise e o  TCLE. Os peritos participaram da pesquisa mediante a assinatura do TCLE 

(ANEXO II)  com as devidas precauções éticas respeitadas. 

O instrumento de análise enviado para os peritos continha uma evolução de 

enfermagem realizada pela pesquisadora através dos dados retirados do banco de dados assim 

como um instrumento da avaliação da presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem 

conhecimento deficiente contendo seus fatores relacionados e características definidoras 

(APÊNDICE II). Nesse instrumento os peritos deveriam marcar com um x, de acordo com a 

evolução, se o paciente possuía o diagnóstico e quais as características definidoras e fatores 

relacionados referentes a ele. 

Os instrumentos enviados para os peritos continham informações referentes aos 72 

pacientes do banco de dados, porém, devido a falta de alguns dados, não foi possível para os 
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peritos avaliarem a presença ou a ausência do diagnóstico, sendo analisados somente 71 

pacientes.  

 
Quadro 2: Sistema de pontuação de especialistas no modelo de validação de Fehring, adaptado. Niterói, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seleção dos enfermeiros peritos atendeu os seguintes critérios: titulação de mestre 

em enfermagem; conhecimento especializado em diagnóstico de enfermagem; pesquisas 

publicadas na área; e especialização no tema (Fehring,1994), a quadro de pontuação foi  

adaptada conforme segue abaixo: 

De acordo com esse sistema de pontuação (Quadro 2), os enfermeiros deveriam 

alcançar a pontuação mínima de cinco pontos para serem incluídos como peritos. 

Os enfermeiros tiveram seus currículos Lattes avaliados de acordo com os critérios 

descritos acima, e assim foram selecionados seis enfermeiros.  

 No apêndice III, encontra-se os quadros com a especificação e total de pontos de cada 

enfermeiro perito. 

A partir da concordância de quatro enfermeiros peritos sobre a presença ou ausência 

do diagnóstico, foi possível classificar a amostra do estudo em dois grupos: com o diagnóstico 

de enfermagem conhecimento deficiente , e outro, sem o diagnóstico. 

Apesar dos enfermeiros peritos terem avaliado a presença ou ausência do diagnóstico 

de enfermagem conhecimento deficiente de 72 pacientes, apenas 71 foram incluídos no 

estudo, pois algumas variáveis estavam incompletas no banco de dados utilizado, sendo 

encontrado 36 pacientes com o diagnóstico e 35 sem ele. 
 

Fase 3: Organização e Análise dos Dados 

Os dados do instrumento de pesquisa foram digitados em computador residencial e 

armazenados em forma de banco de dados utilizando o programa Microsoft Excel 2007 para 

posterior análise estatística. 

Itens                                                                                                                                           Pontos 

- Mestre em enfermagem ou em ciências cardiovasculares                                                                             4 

- Dissertação, com conteúdo relevante, relacionada à cardiologia ou                                                              1  

a sistematização da assistência de enfermagem 

- Publicações sobre diagnósticos de enfermagem ou sobre cardiologia                                                           2 

- Artigo publicado na área de diagnósticos de enfermagem ou na área de cardiologia                                    2 

- Tese (doutorado) relacionada à cardiologia ou a sistematização da assistência                                             4 

de enfermagem  

- Experiência clínica de pelo menos um ano na área de cardiologia                                                                 1                                 

- Especialização em cardiologia                                                                                                                        2 
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A análise descritiva trouxe distribuições de frequências, cálculo das estatísticas 

mínimo, máximo, média, desvio padrão, coeficiente de variação (CV) e percentis. Na análise 

inferencial, médias foram comparadas pelo teste T-Student.  

Para avaliar associação entre variáveis nominais de caracterização e o diagnóstico de 

enfermagem, foram utilizados os testes não paramétricos Qui-Quadrado de Pearson e teste 

Exato de Fisher.  

 

3.3 Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense. Conforme Minayo (2007, p.55), tendo a 

preocupação de não causar malefícios aos sujeitos envolvidos, preservando sua autonomia em 

participar ou não do estudo, garantindo seu anonimato. 

Tendo aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP/UFF sob o número 53787 

(ANEXO I), considerando os aspectos éticos de acordo com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

 Os enfermeiros peritos que participaram do estudo assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXOII), conforme Resolução n°196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde.  

Para garantir o anonimato dos mesmos, eles foram identificados por números. Foi 

explicado a todos os participantes os objetivos da pesquisa, e a garantia do sigilo dos dados. 

Esta pesquisa não causa nenhum risco físico, biológico, psicológico, econômico ou social a 

nenhum participante, sendo realizada em local seguro e livre de ruídos prejudiciais. 
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                                       Resultados 

“Felicidade é a certeza de  

que a nossa vida não está  

se passando inutilmente.” 

Érico Veríssimo
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4 RESULTADOS 
 
 Para caracterização dos setenta e dois pacientes inicialmente incluídos no estudo, 

foram descritas as distribuições de idade, renda per capta, anos de estudo, tempo de doença 

em meses, tempo de tratamento em meses, escore de qualidade de vida e fração de ejeção do 

ecocardiograma. Destes, 24 são do sexo feminino e 49 do sexo masculino. 

As próximas tabelas apresentam a estatística descritiva de variáveis demográficas dos 

pacientes com IC hospitalizados. 

 
Tabela 1: Descrição das principais estatísticas descritivas de variáveis demográficas dos pacientes com insuficiência cardíaca 

hospitalizados. Niterói,2013. (n=72). 
 

Estatísticas descritivas Média Mediana 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Percentis  

Amostra total      25 50 75  
Idade 54,6 54,0 13,0 26,0 84,0 49,0 54,0 61,0  
Renda per capta - 545,0 765,9 0,0 5400,0 272,5 545,0 817,5  
Anos de estudo - 6,0 3,8 0,0 17,0 5,0 6,0 9,0  
Tempo de doença (meses) - 24,0 73,0 0,0 360,0 8,0 24,0 96,0  
Tempo de tratamento (meses)      - 24,0 70,5 0,0 360,0 3,0 13,0 72,0  
Fração de ejeção do Ecocardiograma  
(%) 36,0 33,0 15,8 10,0 70,0 25,0 33,0 41,0  
Sexo Masculino                 
Idade 51,2  13,5 26,0 82,0 44,0 52,0 58,0  
Renda per capta -  641,4 0,0 2200,0 109,0 545,0 645,0  
Anos de estudo -  4,1 0,0 17,0 5,0 6,0 9,5  
Tempo de doença (meses) -  61,1 0,0 300,0 9,5 24,0 96,0  
Tempo de tratamento (meses) -  0,5 0,0 2,0 8,0 24,0 60,0  
Fração de ejeção do Ecocardiograma  
(%) 33,7  16,2 10,0 70,0 21,5 31,0 41,0  
Sexo Feminino                 
Idade 54,3  8,2 37,0 69,0 50,0 54,0 60,0  
Renda per capta -  1412,9 272,5 5400,0 340,6 545,0 850,0  
Anos de estudo -  2,8 0,0 9,0 4,0 5,5 8,3  
Tempo de doença (meses) -  82,5 1,0 360,0 7,3 30,0 81,0  
Tempo de tratamento (meses) -  99,7 1,0 360,0 7,3 30,0 81,0  
Fração de ejeção do Ecocardiograma  
(%) 44,8  12,9 26,0 64,0 33,5 43,5 58,8  

 

A idade dos pacientes apresentou média de 54,6 anos. Teve-se um cuidado em 

selecionar uma amostra homogênea no que diz respeito a esta variável basal, pois evita que 

grandes diferenças de idade nos subgrupos contaminem análises posteriores e/ou comprometa 



31 
 

o resultado de comparação de grupos, uma vez que com idades muito heterogêneas os grupos 

poderiam não estar nas mesmas condições iniciais. A renda per capta tem mediana de R$ 

545,00. Os mesmos estudaram em torno de seis anos. O tempo de acometimento pela IC e de 

tratamento é de 24 meses (dois anos). 

Os pacientes, durante a hospitalização, em sua maioria (73,6%), realizaram o exame 

de ecocardiograma a fim da equipe de saúde avaliar o comprometimento da fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo. A amostra teve média de fração de ejeção de 36,0%, valores mínimo 

e máximo respectivamente de 10% e 70% com distribuição normal. 

 
Tabela 2- Freqüência dos pacientes segundo o Estado civil dos pacientes com Insuficiência Cardíaca hospitalizados. Niterói, 
2013. (n=71).   

Estado civil N % 

Casado 50 70,42 

Solteiro 05 7,04 

Viúvo 16 22,54 

TOTAL 71 100 

 

Pela caracterização da Tabela 2, 70,42% dos pacientes deste estudo eram casados. 
 
 
Tabela 3- Frequência dos pacientes segundo a Fonte de Renda dos pacientes com Insuficiência Cardíaca 
hospitalizados. Niterói, 2013. (n=71).   
 

Fonte de Renda  N % 

Inativo 50 70,42 

Ativo 05 7,04 

Sem renda 16 22,54 

TOTAL 71 100 
 

Para estudar a variável “fonte de renda”, considerou-se que a característica “ativo” 

engloba pacientes que estão empregados ou autônomos. E a característica “inativos” é 

pertinente aos pacientes que são aposentados ou pensionistas devido à licença por órgão 

previdenciário. Assim, de acordo com a tabela acima 70,42% dos pacientes do estudo eram 

inativos. 

 
Tabela 4- Frequência dos pacientes segundo Classe funcional dos pacientes com Insuficiência Cardíaca hospitalizados. 
Niterói, 2013. (n=71).   

Classe funcional Homens Mulheres Total 
 N % N % N % 

II 7,0 9,7 1,0 1,4 8,0 11,1 
III 29,0 40,3 13,0 18,1 42,0 58,3 
IV 15,0 20,8 7,0 9,7 16,0 22,2 
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De acordo com a tabela acima 58,3% dos pacientes entre homens e mulheres possuíam 

classe funcional (NYHA) III. 
 
Tabela 5- Descrição da presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem Conhecimento Deficiente por idade em 
pacientes com Insuficiência Cardíaca hospitalizados. Niterói, 2013. (n=71).   
 

Idade N Média DP p-valor 
Sem DE Conhecimento Deficiente 36 51,36 14,26 0,02 
Com DE Conhecimento Deficiente 35 58,05 10,54  

                                                                                                                                           *Teste t 

                                                                                                                                  

De acordo com a tabela 5, a média de idade entre os pacientes que não possuíam o 

diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente foi de 51,36, enquanto a média daqueles 

que possuíam o diagnóstico foi de 58,05. Assim, percebe-se que a média de idade entre 

aqueles que possuíam o diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente foi maior do que 

entre os que não possuíam, sendo este dado estatiscamente significante com p-valor de 0,02. 
                                                                                                                                                                         
 
Tabela 6: Relação das comorbidades com o diagnóstico de enfermagem Conhecimento Deficiente em pacientes com 
Insuficiência Cardíaca hospitalizados. Niterói, 2013. (n=71).   
 

Comorbidades 
Pacientes sem 
Conhecimento 

Deficiente 

Pacientes com 
Conhecimento 

deficiente 
Total p-valor 

Hipertensão Arterial Não 9 (52,94%) 8 (47,06%) 17(100%) 0,8 
 Sim 27 (50%) 27 (50%) 54(100%)  
 Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)  

Obesidade Não 31 (53,45%) 27 (46,55%) 58(100%) 0,3 
 Sim 5 (38,46%) 8 (61,54%) 13(100%)  
  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   

Insuficiência Venosa Não 32 (50%) 32 (50%) 64(100%) 0,7 
 Sim 4 (57,14%) 3 (42,86%) 7(100%)  
  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   

AVE Não 35 (52,24%) 32 (47,76% 67(100%) 0,3 
 Sim 1 (25%) 3 (75%) 4(100%)  
  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   

IAM Não 17 (39,53%) 26 (60,47%) 43(100%) 0,02 
 Sim 19 (67,86%) 9 32,14%) 28(100%)  
  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   

DPOC Não 36 (54,55%) 30 (45,45%) 66 0,02 
 Sim 0 5 (100%) 5  
  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71   

Tabagismo Não 14 (73,68%) 5 (26,32%) 19(100%) 0,01 
 Sim 22 (42,31%) 30 (57,69%) 52(100%)  
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*Qui-quadrado Pearson 
                                                                                                                               

 *teste exato de Fisher 
 

Hipertensão arterial (HAS), obesidade, insuficiência venosa e acidente vascular 

cerebral (AVE), estão entre as comorbidades que não tiveram relação estatiscamente 

significativa entre os pacientes sem o diagnóstico conhecimento deficiente e aqueles que 

possuíam o diagnóstico, como demonstrado pela tabela 7.  

Em relação a HAS, o diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente apareceu 

em 50% (n=27) dos pacientes que não possuíam a comorbidade e em 50% (n=27) naqueles 

que a possuíam. 

Já em relação a obesidade, o diagnóstico conhecimento deficiente apareceu em 

38,46%  (n=5) dos pacientes sem a comorbidade e em 61,54% (n=8) dos pacientes com a 

comorbidade. Pacientes com insuficiência venosa e que apresentou o diagnóstico 

conhecimento deficiente foi de 42,86% (n=3), enquanto aqueles pacientes que possuíam o 

diagnóstico e, mas não possuíam a  comorbidade foi de 57,14% (n=4). 

Pacientes com AVE e com o diagnóstico conhecimento deficiente foi de 75% (n=3) 

dos casos e aqueles que não possuíam a comorbidade mas possuíam o diagnóstico foi 25% 

(n=1) dos casos. 

Dentre as demais comorbidades, diabetes mellitus (DM), infarto agudo do miocárdio 

(IAM) e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)  e tabagismo obtiveram significância 

estatística, como também é demonstrado pela tabela 7.  

A relação dos pacientes que não possuíam DM e nem o diagnóstico de enfermagem 

conhecimento deficiente foi de 58,82% (n=30) e entre aqueles que possuíam a comorbidade e 

o conhecimento deficiente foi de 70% (n=14), com p -valor de 0,02. 

A relação dos pacientes que não possuíam o diagnóstico de enfermagem conhecimento 

deficiente mas já sofreram um IAM foi de 60,47% (n=26) e os que possuíam o diagnóstico e 

nunca enfartaram foi de 67,86% (n=19), tendo p- valor de 0,02. 

Os pacientes sem DPOC e que não possuíam o diagnóstico de enfermagem 

conhecimento deficiente a relação foi de 54,55% (n=36) dos casos e entre aqueles que 

possuíam a comorbidade e o diagnóstico a relação foi de 100% (n=5), sendo o p valor de 0,02. 

  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   
DM Não 30(58,82%) 21 (41,18%) 51(100%) 0,02 

 Sim 6 (30,00%) 14 (70,00%) 
      
20(100%)  

  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   
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Em relação ao tabagismo, pacientes que não fumavam e possuíam o diagnóstico 

conhecimento deficiente foi 42,31% (n=22), e pacientes que possuíam o diagnóstico mas 

fumavam foi 57,69% (n=30) dos casos. 
 
Tabela 7: Relação das variáveis clínicas com o diagnóstico de enfermagem Conhecimento Deficiente em pacientes com 
Insuficiência Cardíaca hospitalizados. Niterói, 2013. (n=71).   
 

 

 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Qui-quadrado Pearson 
                                                                                                                               *teste exato de Fisher 

 

 
Entre as variáveis clínicas, tratamento farmacológico e restrição líquida tiveram 

significância estatística com p- valor de 0,01 e 0,03 respectivamente. Pacientes com o 

diagnóstico conhecimento deficiente e que não seguiam ao tratamento farmacológico antes da 

hospitalização obteve uma relação de 67,74% (n=21) casos e os pacientes que possuíam o 

diagnóstico mas seguiam ao tratamento 32,26% (n=10) casos. 

 Pacientes com o diagnóstico conhecimento deficiente e que não faziam restrição 

líquida antes da hospitalização foi 72,22% (n=13) e entre pacientes com o diagnóstico e que 

faziam restrição líquida foi 27,78% (n=5) casos. 

Por fim, a variável restrição salina não deu valor estatiscamente significante com p-

valor de 0,1. Pacientes com o diagnóstico conhecimento deficiente e que não faziam restrição 

salina a relação foi de 65% (n=13) dos casos e pacientes que apresentaram o diagnóstico e 

faziam a restrição salina foi 35% (n=7) dos casos. 

Variáveis Clínicas 
Pacientes sem 
Conhecimento 

Deficiente 

Pacientes com 
Conhecimento 

deficiente 
Total p-valor 

Restrição Líquida Não 23(43,40%) 30 (56,60%) 53(100%) 0,03 
 Sim    13 (72,22%)    5 (27,78%) 18(100%)  
 Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)  

Restrição Salina Não 23(45,10%) 28 (54,90%) 51(100%) 0,1 
 Sim 13 (65,00%) 7(35,00%) 20(100%)  
  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   

Tratamento 
Farmacológico Não 15 (37,50%) 25 (62,50%) 40(100%) 0,01 

 Sim 21 (67,74%) 10 (32,26%) 31(100%)  
  Total 36(50,70%) 35(49,30%) 71(100%)   
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                                       Discussão 
“À voz de Deus nos diz constantemente:  

                                                                          a falsa ciência faz um homem ateu,  

                                                                    mas uma verdadeira ciência leva o  

                                       homem a Deus”  

                                                                                   Autor Desconhecido



36 
 

 

 
 
 
 
 
5 DISCUSSÃO 

 

Este estudo com 72 pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca com mediana 

de 24 meses de doença, média de idade de 54,6 anos,  renda per capta de um pouco mais que 

1 salário mínimo e ensino fundamental incompleto,  apresentou de maneira inovadora que as 

comorbidades diabetes mellitus (DM), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 

tabagismo estão associadas com a presença do diagnóstico de enfermagem conhecimento 

deficiente, definido como, ausência ou deficiência de informação cognitiva relacionada a um 

tópico específico (NANDA-I).   

No entanto, o IAM foi relacionado a ausência do diagnóstico. Assim como, com 

relação a hábitos terapêuticos, foi evidenciado que não fazer restrição líquida ou tratamento 

farmacológico anterior à hospitalização se associa com a presença deste diagnóstico.  

A idade também está entre as variáveis que apresentou associação com a presença do 

diagnóstico, pacientes que possuíam o diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente, 

possuíam uma média de idade superior àqueles que não o apresentavam. Desse modo, 

podemos inferir que pacientes mais velhos possuem uma maior dificuldade de aprendizagem 

quanto a doença e tratamento, porém, não foram encontrados estudos que afirmem esta 

hipótese. 

Neste estudo, 70% dos pacientes que possuíam como comorbidade o DM, possuíam o 

diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente, o que corrobora com estudos 

encontrados. Em um estudo realizado em um Centro de Pesquisa e Extensão, localizado em 

Ribeirão Preto- SP, o qual tinha como objetivo identificar os diagnósticos de enfermagem em 

pessoas com diabetes mellitus, encontrou o diagnóstico de enfermagem conhecimento 

deficiente em 51% dos sujeitos analisados ( TEIXEIRA et al.,2009). Este dado é de grande 

relevância, visto que tanto a insuficiência cardíaca como o diabetes mellitus são doenças 

crônicas, de grande prevalência e que geram grandes custos hospitalares. O DM tem sido 

considerado como um importante problema de saúde na atualidade, tanto em prevalência, 

incidência e mortalidade prematura, como pelos custos envolvidos no controle e no 

tratamento de suas complicações (TEIXEIRA et al., p.173, 2010). 
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Ainda sobre as comorbidades encontradas, a relação foi de 100% entre os que 

apresentavam DPOC e os que apresentavam o diagnóstico conhecimento deficiente.  A DPOC 

é definida como uma doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada pela limitação do 

fluxo aéreo que não é totalmente reversível. Não foi encontrado nenhum estudo sobre a 

relação da DPOC com o diagnóstico conhecimento deficiente. Dentre os fatores que podem 

ser agravantes na IC, destacamos o tabagismo. O tabagismo causa doenças fatais, como 

DPOC (enfisema e bronquite crônica), câncer e doença cardíaca isquêmica (DESALU et.al, 

2009).  

Neste estudo, entre os pacientes que fumavam e possuíam o diagnóstico de 

enfermagem conhecimento deficiente a relação foi de 57,69%, com p-valor estatiscamente 

significativo de 0,01. Estes dados faz-se questionar a atuação da equipe multiprofissional em 

paciente com IC, pois segundo a III Diretriz Brasileira de Cardiologia, a supressão do tabaco 

está entre as orientações para prevenção de fatores agravantes da IC. A mesma diretriz ainda 

ressalta que, pacientes com IC devem ser estimulados a suprimir o uso do tabaco - passivo e 

ativo - por meio de abordagem breve/mínima ou PAAP (perguntar, avaliar, aconselhar e 

preparar), terapia cognitiva comportamental e suporte medicamentoso se necessário.  

Outro fator que pode contribuir para o agravamento da IC é a não restrição líquida. De 

acordo com o estudo apresentado, a relação de pacientes que não faziam a restrição líquida e 

possuíam o diagnóstico foi de 72,22%, também possuindo p-valor estatiscamente significante 

de 0,03. Podemos considerar esse dado como um fator positivo, visto que a restrição líquida 

segundo a III Diretriz Brasileira de Cardiologia é uma das bases do tratamento não 

farmacológico.  

O tratamento não farmacológico segundo a III Diretriz Brasileira de Cardiologia, 

também é baseado na restrição salina, porém neste estudo os dados quanto a esse tipo de 

restrição não deram valores estatísticos significantes. 

A sobrecarga hidro-salina é frequentemente referida como causa comum de 

descompensação da IC. Na era do tratamento farmacológico otimizado e agressivo, 

entretanto, estas estratégias de tratamento têm papel controvertido no manejo da IC crônica. 

Não existem estudos prospectivos bem delineados que demonstrem que restrição hídrica e 

salina, isoladas ou em conjunto, são estratégias efetivas para reduzir a morbidade da IC em 

nível ambulatorial, particularmente para aqueles estáveis e pouco limitados do ponto de vista 

funcional. Apesar disto, existe consenso geral de que avaliar a adesão do paciente a medidas 

de restrição hidro-salina é marcador de qualidade assistencial, sendo parte importante das 
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iniciativas das clinicas de IC (III DIRETIZ BRASILEIRA DE INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA CRÔNICA, 2009, p.14). 

A variável tratamento farmacológico, a qual é de grande importância clínica, também 

apresentou valores estatísticos significativos neste estudo. Pacientes que não apresentavam o 

diagnóstico conhecimento deficiente que seguiam o tratamento farmacológico obtiveram uma 

relação de 62,50% e aqueles que não seguiam o tratamento farmacológico e apresentaram o 

diagnóstico a relação foi de 67,74%  com p-valor de 0,01. 

Vários fatores podem estar envolvidos na não aderência ao tratamento, não só a falta 

de conhecimento como demonstrado, como também, os custos das medicações, seus efeitos, 

além da complexidade do tratamento. Castro et al. (2010, p.225) afirma que muitos estudos 

demonstram que a baixa adesão ao tratamento estaria relacionada a fatores de risco que 

envolvem problemas socioeconômicos, distúrbios psicológicos e prejuízos cognitivos, 

somados às características da doença e tratamento. Essa baixa adesão é um dos fatores 

envolvidos em readmissões hospitalares de pacientes com IC. Segundo este mesmo estudo, 

em um hospital universitário no Rio Grande do Sul, de 252 pacientes avaliados, 118 (47%) 

seguiam ao tratamento farmacológico. O que pode-se concluir que ainda é baixa a adesão ao 

tratamento de pacientes com IC. 

De acordo com o resultado deste estudo, o IAM também é uma comorbidade que teve 

associação estatiscamente significativa (p-valor de 0,02), com a ausência do diagnóstico 

conhecimento deficiente, 67,86% dos pacientes que nunca enfartaram apresentavam o 

diagnóstico conhecimento deficiente. Dentre as alterações cardiovasculares, responsáveis 

pelas altas taxas de mortalidade no país, além da insuficiência cardíaca, encontra-se a doença 

arterial coronariana (DAC), decorrente da formação gradual de placas ateromatosas no 

endotélio das coronárias, estreitando a sua luz e obstruindo o fluxo sanguíneo. Podendo se 

manifestar de diferentes formas, dependendo da extensão do trombo, podendo variar de uma 

angina instável ao IAM (GALDEANO, 2007, p.18). Ainda segundo o mesmo autor, aspecto 

importante a ser considerado é que, muitas vezes, quando o  paciente é informado sobre o 

diagnóstico da DAC logo em seguida também é informado da necessidade de cirurgia, a partir 

daí, inicia-se uma nova fase, onde o  paciente e seus familiares têm que se adaptar e se 

adequar a uma nova rotina de vida. Deste modo, podemos inferir que pacientes com infarto 

prévio, foram expostos a informações sobre a doença cardiovascular e seu tratamento, 

passando a seguir de maneira mais assídua e comprometida as orientações dadas pelos 

profissionais. 
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Como limitações do estudo destaca-se que os enfermeiros peritos, os quais analisaram 

a presença ou ausência do diagnóstico conhecimento através do instrumento (Apêndice 1), 

não tiveram contato direto com os pacientes, o que pode ter dificultado a avaliação da 

presença ou ausência do diagnóstico. Também houve limitação na avaliação de dados 

importantes, como fração de ejeção e classe funcional (NYHA), pois estes dados não estavam 

completos no banco de dados utilizado.  

Outra limitação do estudo foi o tamanho da amostra,  uma vez que em estudos com 

esse tipo de metodologia a amostragem deve ser maior para não ter muito viés, deste modo, 

acredita-se que outros estudos com amostras ampliadas e em vários cenários devam ser 

conduzidos para confirmar e consolidar as variáveis que estão relacionadas a presença ou 

ausência do diagnóstico. 
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                                       Conclusão 

                                                                                                            “A mente que se abre à uma  

                                                                                                          nova ideia, jamais voltará  

ao seu tamanho original” 

Albert Ainstein
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6 CONCLUSÃO 

A identificação das variáveis que determinam a presença do diagnóstico conhecimento 

deficiente destacaram a necessidade de ações educativas em pacientes crônicos que 

minimizem as hospitalizações e assim,os custos para a saúde. 

As variáveis encontradas que tiveram relação com a presença do diagnóstico de 

enfermagem conhecimento deficiente foram: DM, DPOC, idade e tabagismo. Além dessas, 

em relação aos hábitos terapêuticos, restrição líquida e tratamento farmacológico também 

foram relacionados a presença do diagnóstico. Porém, o IAM foi relacionado a ausência do 

mesmo.  

Diante disso, mais estudos devem ser realizados sobre o tema, para que outros fatores 

relacionados sejam identificados, além daqueles encontrados na NANDA-I. 
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                                        Apêndices 
“Você vê coisas e diz: Por quê? 

Mas eu sonho coisas que nunca existiram 

E digo: Por que não?” 

                                                                                                                     George Bern Shaw 
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APÊNDICE I 

Instrumento de Coleta de Dados 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

DADOS IDENTIFICAÇÃO COMORBIDADES 

DATA:  DOENÇAS PREGRESSA FAMILIAR 

CENÁRIO:  ANEMIA     
IDADE:                         data de nascimento:   DISFUNÇÃO ERÉTIL     
SEXO M   DISLIPIDEMIA     
SEXO F   HAS     
FONTE DE RENDA:                renda familiar:   INS. VENOSA     
APOSENTADO   OBESIDADE     
PENSIONISTA   CÂNCER     
EMPREGADO   AVE     
SEM RENDA   IAM     
ESCOLARIDADE:                  anos de estudo:   DM     
ANALFABETO   FIBRILAÇÃO ATRIAL     
F. INCOMPLETO   DPOC     
F. COMPLETO   INS. RENAL     
MÉDIO INCOMPLETO   SINDR. METABÓLICA     
MÉDIO COMPLETO   OUTRAS     
SUPERIOR COMPLETO   CIRURGIAS:     
SUPERIOR INCOMPLETO         
MORA COM FAMILIA?         
         

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E ADERÊNCIA AO TRATAMENTO  
CAUSA HOSPITALIZAÇÃO: ADERÊNCIA AO TTO NÃO FARMACOLÓGICO  
HOSPITALIZAÇÃO EM DIAS   RESTRIÇÃO SALINA    
TEMPO DOENÇA EM MESES   RESTRIÇÃO HÍDRICA    
TEMPO TRATAMENTO EM MESES   ATIVIDADE FÍSICA    
TRATAMENTO EM CLÍNICA IC?   ATIVIDADE DE LAZER    
INTERNAÇÃO ÚLTIMOS 3 MESES IC?   VOLUNTÁRIO PROJETO DE PESQUISA?    
NYHA    ADERÊNCIA  AO TTO FARMACOLÓGICO    
ETILISMO?   ATIVIDADE SEXUAL    
   ATIVO    
  INATIVO    
  ATIVIDADE AUTOCUIDADO (VIDA DIÁRIA)    
  SOZINHO    
  COM AUXÍLIO    

     
SINAIS E SINTOMAS NO EXAME FÍSICO  

ECTOSCOPIA   ABDOME    
NORMOCORADO        
HIPOCORADO   REFLUXO HEPATO-JUGULAR    
CIANOSE   HEPATOMEGALIA    
ICTERÍCIA   ASCITE    
CABEÇA E PESCOÇO   MEMBROS    
TURGÊNCIA JUGULAR   EDEMA MMII    
CARDIOVASCULAR   PULSOS AMPLITUDE REDUZIDA    
ICTUS CORDIS À ESQUERDA   ENCHIMENTO CAPILAR LENTIFICADO    
RITMO IRREGULAR   ACESSO VENOSO    
B3   Exames encontrados:    
B3 E GALOPE       
B4        
SOPRO SISTÓLICO        
SOPRO DIASTÓLICO   SINTOMAS    
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BNF   CANSAÇO    
  FADIGA    
RESPIRATÓRIO   DISPNÉIA    
ESTERTORES   PRECORDIALGIA    
SIBILOS   ASTENIA    
DERRAME PLEURAL   OLIGÚRIA    
MV DIMINUIDO BASE DIREITA   SEM QUEIXAS    
     

SINAIS VITAIS    
PRESSÃO ARTERIAL      
FREQUENCIA RESPIRATÓRIA      
FREQUENCIA CARDÍACA       
PESO       
ALTURA       
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL       
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL       
      
      

Evolução de Enfermagem 
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                                                                  APÊNDICE II 

Instrumento de Avaliação 
 

 Diagnóstico de Enfermagem Conhecimento Deficiente 
 Domínio 5: percepção/ Cognição 
 Classe 4: Cognição 
 
Definição: Ausência ou deficiência de informação cognitiva relacionada a um tópico 
 

§ Marque com um X nas características definidoras e fatores relacionados presentes de 
acordo com o instrumento avaliado. 

 
Características Definidoras: 

                                                       Sim Não 
Comportamentos exagerados   
Comportamentos impróprios  
(p.ex., histérico, hostil, agitado, 
apático) 

  

Desempenho inadequado em 
um teste 

  

Seguimento inadequado de 
instruções 

  

Verbalização do problema   
 
 
Fatores Relacionados: 
   Sim Não 
Falta de capacidade de recordar   
Falta de exposição   
Falta de familiaridade com os 
recursos de informação 

  

Falta de interesse em aprender   
Interpretação errônea de 
informações 

  

Limitação cognitiva   
 
 

Presença do diagnóstico Conhecimento Deficiente: ( ) Sim ( ) Não 
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APÊNDICE III 

 
Descrição da pontuação dos enfermeiros peritos: 
 

 

 

 

 

Perito 1 

Itens                                                                                                                                           Pontos 

- Mestre em enfermagem ou em ciências cardiovasculares                                                                             4 

- Dissertação, com conteúdo relevante, relacionada à cardiologia ou                                                              1  

a sistematização da assistência de enfermagem 

- Publicações sobre diagnósticos de enfermagem ou sobre cardiologia                                                           2 

- Artigo publicado na área de diagnósticos de enfermagem ou na área de cardiologia                                    2 

- Tese (doutorado) relacionada à cardiologia ou a sistematização da assistência                                             4 

de enfermagem 

- Experiência clínica de pelo menos um ano na área de cardiologia                                                                 1                                 

- Especialização em cardiologia                                                                                                                        2 

Perito 2 

Itens                                                                                                                                           Pontos 

- Mestre em enfermagem ou em ciências cardiovasculares                                                                             4 

- Dissertação, com conteúdo relevante, relacionada à cardiologia ou                                                              1  

a sistematização da assistência de enfermagem 

- Publicações sobre diagnósticos de enfermagem ou sobre cardiologia                                                           2 

- Artigo publicado na área de diagnósticos de enfermagem ou na área de cardiologia                                    2 

- Experiência clínica de pelo menos um ano na área de cardiologia                                                                1                                 

- Especialização em cardiologia                                                                                                                        2 

Perito 3 

Itens                                                                                                                                           Pontos 

- Mestre em enfermagem ou em ciências cardiovasculares                                                                             4 

- Dissertação, com conteúdo relevante, relacionada à cardiologia ou                                                              1  

a sistematização da assistência de enfermagem 

- Publicações sobre diagnósticos de enfermagem ou sobre cardiologia                                                           2 

- Artigo publicado na área de diagnósticos de enfermagem ou na área de cardiologia                                    2 

- Experiência clínica de pelo menos um ano na área de cardiologia                                                                 1                                                                                        
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Perito 4 

Itens                                                                                                                                           Pontos 

- Mestre em enfermagem ou em ciências cardiovasculares                                                                             4 

- Dissertação, com conteúdo relevante, relacionada à cardiologia ou                                                              1  

a sistematização da assistência de enfermagem 

- Publicações sobre diagnósticos de enfermagem ou sobre cardiologia                                                           2 

- Artigo publicado na área de diagnósticos de enfermagem ou na área de cardiologia                                    2 

- Experiência clínica de pelo menos um ano na área de cardiologia                                                                 1                                                                                        

 

Perito 5 

Itens                                                                                                                                           Pontos 

- Mestre em enfermagem ou em ciências cardiovasculares                                                                             4 

- Dissertação, com conteúdo relevante, relacionada à cardiologia ou                                                              1  

a sistematização da assistência de enfermagem 

- Publicações sobre diagnósticos de enfermagem ou sobre cardiologia                                                           2 

- Artigo publicado na área de diagnósticos de enfermagem ou na área de cardiologia                                    2 

- Experiência clínica de pelo menos um ano na área de cardiologia                                                                 1                                                                                        

 

Perito 6 

Itens                                                                                                                                           Pontos 

- Mestre em enfermagem ou em ciências cardiovasculares                                                                             4 

- Dissertação, com conteúdo relevante, relacionada à cardiologia ou                                                              1  

a sistematização da assistência de enfermagem 

- Publicações sobre diagnósticos de enfermagem ou sobre cardiologia                                                           2 

- Artigo publicado na área de diagnósticos de enfermagem ou na área de cardiologia                                    2 

- Tese (doutorado) relacionada à cardiologia ou a sistematização da assistência                                             4 

de enfermagem 

- Experiência clínica de pelo menos um ano na área de cardiologia                                                                 1                                 
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                                             Anexos 

                                                                                                         “ Só é útil o conhecimento 

                                                                                                            que nos torna melhores”. 

                                                                                                     Sócrates  
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ANEXO I 

Plataforma Brasil - Ministério da Saúde 
 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ FM/ UFF/ HU Antônio Pedro 
 
                                                  PROJETO DE PESQUISA 
 

Título: Diagnóstico de Enfermagem Conhecimento Deficiente em Pacientes 
com Insuficiência Cardíaca Crônica Hospitalizados  

Área Temática:  
Pesquisador: Ana Carla Dantas Cavalcanti Versão:    2  

Instituição:   Faculdade de Medicina da Universidade Federal CAAE: 
03260412.6.0000.5243  

Fluminense/ HU Antônio Pedro 
 
                                  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

Número do Parecer:     53787  
Data da Relatoria:      06/07/2012 

 
 

Apresentação do Projeto: 
 

Trata-se de um estudo clínico observacional, utilizando-se o método caso-controle com 72  
pacientes com insuficiência cardíaca crônica hospitalizados no Hospital Universitário Antonio 
Pedro em Niterói. A pesquisa será composta por 5 fases:  
1.Elaboração do instrumento de coleta de dados.  
2.Avaliação clínica do paciente composta por entrevista, exame físico e leitura de prontuários a 
partir do instrumento de coleta de dados.  
3.Avaliação por peritos clínicos (sete peritos), os quais devem possuir titulação de mestre em 
enfermagem; conhecimento especializado em diagnóstico de enfermagem e pesquisas 
publicadas na área. Estes irão identificar os diagnósticos de enfermagem e as características 
definidoras segundo taxonomia II da NANDA-I. 4.Organização dos dados,a partir da análise dos 
peritos. Divisão da amostra do estudo em dois grupos, um com o diagnóstico de enfermagem 
conhecimento deficiente e outro, sem este diagnóstico.  
5.Análise dos dados e estatística. Para avaliar as associações do diagnóstico de enfermagem 
conhecimento deficiente com as variáveis sócio-demográficas (sexo, idade, escolaridade, 
função ocupacional e renda familiar) será utilizada a técnica de estatística inferencial, com a 
utilização do teste qui-quadrado adotando o nível de significância de 5%, para comparação 
estatística dos grupos.  
Os critério de Inclusão do sujeito são: Idade superior a 18 anos; ter condições clínicas e 
cognitivas para responder ao questionário; ter sido admitido com o diagnóstico médico de  
Insuficiência Cardíaca Crônica; não ser hospitalizado para realização de cirurgia e com 
internação na unidade, por no mínimo 72 horas.  
Os critérios de exclusão são: Não aceitação em participar do estudo a qualquer momento e 
não apresentar claro diagnóstico médico de Insuficiência Cardíaca Crônica no  
prontuário.  
Esta pesquisa será desenvolvida concomitante à uma dissertação de mestrado intitulada 
"Diagnóstico de Enfermagem de Pacientes Hospitalizados com Insuficiência Cardíaca", a qual 
está sendo realizada no Grupo de Estudos de Sistematização(GESAE_UFF). Segundo o autor, 
as fases 1 e 2 já foram realizadas junto a pesquisa mencionada com aprovação do Comitê de 
Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/HU Antônio 
Pedro sob o número 019/2011, considerando os aspectos éticos de acordo com a  
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde(CNS). 

 
Objetivo da Pesquisa: 
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Objetivo Primário:  
Analisar a associação do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente com as 
variáveis sócio-demográficas de pacientes com insuficiência cardíaca crônica hospitalizados.  
Objetivo Secundário:  
Identificar os pacientes com insuficiência cardíaca crônica hospitalizados que apresentam o 
diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente e  
aqueles que não apresentam 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 

Riscos:  
A pesquisa não trará dano ou risco à saúde dos entrevistados, além de não expor os dados 
coletados dos pacientes, visto que os mesmos serão identificados por números.  
Benefícios:  
O uso adequado do diagnóstico conhecimento deficiente pode trazer importantes implicações 
para a enfermagem,uma vez que irá permitir a identificação das necessidades de aprendizagem 
do paciente e a elaboração de estratégias para sanar as deficiências relativas à falta de 
informação sobre saúde,doença e tratamento. 

 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 

O protocolo de pesquisa possui relevância e objetivos claros.  
A pesquisa poderá levar a benefícios para o sujeito e/ou para a comunidade, e melhorar o 
direcionamento das intervenções no âmbito hospitalar. O grau de vulnerabilidade dos sujeitos da 
pesquisa fica evidente, mas são sujeitos com insuficiência cardíaca estável e hospitalizados. 
Segundo a pesquisadora não existe risco envolvido.  
O questionário utilizado na fase I, para construção dos diagnósticos de enfermagem, envolve 
exame físico e termos técnicos, e será preenchido pela pesquisadora.  
A infraestrutura e a proposta para o desenvolvimento da pesquisa parecem adequados. A 
pesquisadora cita o acompanhamento pelo enfermeiro e deixa claro sua preocupação com um 
profissional capacitado para a avaliação clínica (fase 2 e 3) e a manutenção da identidade do 
paciente em sigilo, identificando os sujeitos da pesquisa por números.  
Critérios de inclusão e exclusão estão listados e adequados. 

 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 

O TCLE está adequado 
 
Recomendações: 
 

Recomendo aprovação do projeto 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 

Todas as pendências foram revistas e corrigidas nesta segunda versão do projeto 
 
Situação do Parecer: 
 

Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
 

Não 
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ANEXO II 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO 
 

PROJETO DE PESQUISA: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CONHECIMENTO 
DEFICIENTE EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA HOSPITALIZADOS 
 
Pesquisador responsável: Acadêmica de Enfermagem Fernanda Pereira de Mello; Profª Dr. 
Ana Carla Dantas Cavalcanti 
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 
Fluminense. 
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar como perita do projeto de pesquisa 
“DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CONHECIMENTO DEFICIENTE EM PACIENTES 
COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA HOSPITALIZADOS” de responsabilidade das 
pesquisadoras Fernanda Pereira de Mello; Profª Dr. Ana Carla Dantas Cavalcanti. A pesquisa 
tem como objetivo: Identificar as diferenças clínicas e sócio demográficas que possam 
explicar aa ocorrência ou não do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente. Para 
participar  o sr.(ª) irá responder um questionário,enviado por e-mail pela pesquisadora. Sua 
identidade será mantida em sigilo, ou seja, o seu nome não irá aparecer em momento algum, e 
para isso o sr (ª), será identificado por um número. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e 
não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aquele já mencionado. A sua 
participação é voluntária, ou seja, o sr (a) não é obrigado (a) a participar e poderá desistir a 
qualquer momento. Todos os custos da pesquisa são de responsabilidade das pesquisadoras. 
Tendo tomado conhecimento da sua participação na pesquisa e estando de acordo, solicito a 
sua assinatura na parte inferior do presente documento. 
Atenciosamente,      
 
    
                                                                                        
______________________________    _________________________________ 
      Ana Carla Dantas Cavalcanti                           Fernanda Pereira de Mello 
 

 
AUTORIZAÇÃO 
 
Eu,__________________________________, RG  nº_______________________ declaro ter 
sido informado e concordo voluntariamente em participar da pesquisa acima descrita. 
 
        Niterói, _____/______/2012 
Assinatura do perito: ___________________________ 
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