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“Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a 
escada, apenas dê o primeiro passo.” 

 
(Martin Luther King) 

 
Dedico este trabalho à minha família, os grandes merecedores desta 

vitória. 
 Obrigada por tudo!!  

Amo muito vocês!! 

http://pensador.uol.com.br/autor/martin_luther_king/
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RESUMO 

 

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é considerada uma síndrome clínica de fenômenos 

complexos e de curso progressivo, constituindo-se na via final comum de diversas doenças 

cardiovasculares. Afeta diretamente a capacidade funcional dos pacientes, comprometendo a 

qualidade de vida desses indivíduos e favorecendo complicações decorrentes desta doença. O 

objetivo foi identificar as diferenças nas variáveis classe funcional (NYHA), sexo, etiologia 

da IC, escore do questionário de qualidade de vida (MLWHF) e comorbidades pregressas 

clínicas que expliquem a presença ou a ausência do diagnóstico de enfermagem fadiga. A 

metodologia do estudo é coorte retrospectivo de abordagem quantitativa tendo como amostra 

69 pacientes com diagnóstico confirmado de Insuficiência cardíaca crônica e devem estar 

hospitalizados por descompensação da mesma. O cenário foi o Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) e o Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT) ambos localizados 

no município de Niterói. A Coleta de dados foi realizada através de um banco de dados 

contendo 72 pacientes com insuficiência cardíaca crônica hospitalizados e informações de 

caracterização dos pacientes (idade, sexo, renda per capta, anos de estudo), revisão de 

sintomas e sistemas, questionário de qualidade de vida (Minnesota Living with Heart 

Questionnaire), fração de ejeção e etiologia da IC. Este estudo possui aprovação pelo Comitê 

de Ética da Faculdade de Medicina do HUAP através do número 46264. Análise dos dados 

foi realizada através da análise descritiva a partir dos cálculos de distribuições de frequências 

e estatísticas de valores mínimo, máximo, média, desvio padrão, percentis e intervalo de 

confiança 95%. Em todos os casos, as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando o p-valor associado à análise fosse menor que 5%. Resultados: Os 

pacientes deste estudo possuem perfil em sua maioria masculino, com idade de 54,4 anos, 

renda per capta de um pouco mais que 1 salário mínimo e com ensino fundamental 

incompleto. Em relação ao diagnóstico de enfermagem fadiga nos pacientes com IC, o sexo 

masculino esteve em sua maioria 60,38% (n=32), apresentaram em sua maioria NYHA III 

(61,90%), seguido de NYHA IV (33,33%) e por último NYHA II (4,76%), tendo p valor> 

0,001. A média do escore do MLwHFQ dos pacientes com o DE fadiga foi de 68,422 e p-

valor=0,0001. O IAM  foi a única comorbidade analisada que teve associação estaticamente 

significativa (p-valor=0,021) com a ausência do diagnóstico de enfermagem fadiga, 51,52% 

dos pacientes que já infartaram possuíam o diagnóstico, enquanto 77,78% dos pacientes que 

não infartaram apresentavam o diagnóstico de enfermagem fadiga. Conclusão: As variáveis 

encontradas com relevância estatística, ou seja, com p-valor <0,05 foram: classe funcional 

(NYHA), o escore do questionário de qualidade de vida Minnesota e a comorbidade Infarto 

Agudo do Miocárdio. Sugere-se a realização de novos estudos com maiores amostras e 

diversificação de cenários para avaliação destas respostas. 

 

 Palavras Chaves: fadiga, insuficiência cardíaca, enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Background: Heart failure (HF) is considered a clinical syndrome of complex phenomena 

and progressive course, becoming the final common pathway of various cardiovascular 

diseases. Directly affects the functional capacity of patients, compromising the quality of 

individuals' life favoring complications of this disease. The goal was to identify the 

differences in variables functional class (NYHA), gender, etiology of HF, questionnaire score 

of life's quality (MLWHF) and clinical comorbidities stunted explaining the presence or 

absence of nursing diagnosis fatigue. Methods of the study is retrospective cohort 

quantitative approach with a sample size of 69 patients with confirmed diagnosis of chronic 

heart failure and should be hospitalized for decompensated. The scenario was the Antonio 

Pedro University Hospital (HUAP) and the Municipal Hospital Carlos Tortelly (HMCT) both 

located in Niterói. The data collection was performed using a database containing 72 patients 

with chronic heart failure hospitalized and their characterizing information (age, gender, 

income per capita, years of study), review of systems and symptoms, quality questionnaire 

life (Minnesota Living with Heart Questionnaire), and ejection fraction HF etiology. This 

study has approval by the Ethics Committee of the Medicine's Faculty HUAP through the 

number 46264. Data analysis was performed by using descriptive analysis from calculations 

of frequency distributions and statistics of minimum, maximum, average, standard deviation, 

percentiles and 95% confidence interval. In all cases, differences were considered statistically 

significant when the p-value associated with the analysis was less than 5%. Findings: The 

patients in this study have profile mostly male, aged 54.4 years, per capita income of a little 

more than 1 minimum salary and elementary education. In relation to nursing diagnosis 

fatigue in patients with HF, the male was mostly 60.38% (n = 32), showed mostly NYHA III 

(61.90%), followed by NYHA IV (33.33 %) and lastly NYHA II (4.76%), and p value = 0.00. 

The mean score of the patients with MLwHFQ OF fatigue was 68.422, with a standard 

deviation of 18.856 and p-value = 0.0001. The IAM was the only comorbidity examined had 

statically significant association (p-value = 0.021) with the absence of nursing diagnosis 

fatigue, 51.52% of infarct patients already had the diagnosis, while 77.78% of patients who 

did not infarct had the nursing diagnosis fatigue. Conclusion: The variables encountered with 

statistical significance, or that is, with p-value <0.05 were functional class (NYHA), the 

questionnaire score of life's quality and comorbidity Minnesota Acute Myocardial Infarction. 

It is suggested to conduct further studies with larger samples and scenarios diversification to 

evaluate these responses. 

 

 Key words: fatigue, heart failure, nursing. 
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INTRODUÇÃO 
 

"A maior vitória é derivada da satisfação interna de saber que você fez o 
seu melhor e que você obteve o máximo daquilo que você deu." 

 
Howard Cosell 
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A Insuficiência Cardíaca (IC) é considerada uma síndrome clínica de fenômenos 

complexos e de curso progressivo, constituindo-se na via final comum de diversas doenças 

cardiovasculares, que alteram a capacidade de enchimento ou ejeção do ventrículo esquerdo, 

que pode ocorrer devido à diminuição da função de contração miocárdica ou por uma 

sobrecarga excessiva de pressão/volume imposta ao coração. Afeta diretamente a capacidade 

funcional dos pacientes, comprometendo a qualidade de vida desses indivíduos e favorecendo 

complicações decorrentes desta doença. (PORTO, 2005, p. 264). Tem elevada incidência e 

prevalência no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se um dos mais importantes desafios 

clínicos atuais na saúde, sendo um problema epidêmico em progressão. No Brasil, no período 

de agosto de 2010 à agosto de 2011 houveram 280 mil internações devido a IC, estando a 

região sudeste em primeiro lugar com 120 mil, das quais 13 mil evoluíram para óbitos nesta 

mesma região. (DATASUS, 2011,s/p). 

O projeto EPICA realizado em 2004 no Município de Niterói avaliou e comparou o 

perfil demográfico, socioeconômico e as características clínicas de pacientes admitidos em 

hospitais públicos e privados por IC descompensada. Pôde-se notar a diferença sócio-

econômica dos pacientes hospitalizados em setor público em relação aos de internação em 

hospital privado, refletindo as desigualdades sociais, característica marcante no Brasil, 

também no quesito idade, pacientes do setor privado são mais idosos (72 ± 12,7 anos) em 

relação aos de setor público (61 ± 11,3), que também apresentaram baixa escolaridade (56% 

de analfabetos) e baixa renda (57% possuem renda de até um salário mínimo). (TAVARES et 

al, 2004, p. 123). 

O mesmo estudo comprovou, contudo, que não houve diferença entre os pacientes do 

setor privado ou público na classificação da IC, sendo em ambos os casos na maioria da classe 

III ou IV (TAVARES et al, 2004, p. 123). A classificação da IC proposta pela New York 

Heart Association baseia-se na intensidade de sintomas estratificando o grau de limitação 

imposto pela doença para atividades diárias do paciente. Além de possuir caráter funcional, 

essa classificação também avalia a qualidade de vida do indivíduo diante da doença. São 
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essas: Classe I: Ausência de sintomas (dispnéia) durante atividades cotidianas; Classe II: 

Sintomas desencadeados por atividades cotidianas; Classe III: Sintomas desencadeados em 

atividades menos intensas que as cotidianas ou pequenos esforços. Classe IV: Sintomas em 

repouso. (SBC, 2009, p. 6). 

O tratamento de pacientes com IC requer não só a terapia farmacológica, mas também 

uma terapia não farmacológica. A terapia não farmacológica possui comprovado impacto na 

qualidade de vida e melhora da sobrevida dos pacientes, e é onde atua a equipe de 

enfermagem. Possui um vasto conjunto de estratégias como: princípios de educação para 

saúde no que se refere ao conhecimento e ao autocuidado, restrição hidro-salina, atividade 

física, verificação do peso diário, reconhecimento precoce de sinais e sintomas de 

descompensação, entre outras medidas. (RABELO et al, 2008, p. 356). 

A motivação inicial para a realização deste estudo se deu pela minha experiência como 

bolsista do Grupo de Estudos de Sistematização da Assistência de Enfermagem em 

Insuficiência Cardíaca (GESAEIC), inserido no Grupo de Estudos de Sistematização da 

Assistência de Enfermagem da UFF (GESAE_UFF) desde 2010. O grupo possui o programa 

denominado “Clínica de Insuficiência Cardíaca do HUAP” cujo objetivo é fornecer subsídios 

para reforçar medidas não farmacológicas e farmacológicas que melhorem a qualidade de 

vida e maior adesão ao tratamento, implementando consultas multidisciplinares permitindo a 

identificação e a compreensão das respostas desses pacientes aos problemas de saúde reais e 

potenciais, facilitando a escolha de intervenções direcionadas aos resultados esperados. A 

clínica atende pacientes encaminhados após a alta hospitalar. 

Enquanto voluntária do projeto de iniciação científica intitulado “Diagnósticos de 

Enfermagem de Pacientes com Insuficiência Cardíaca Hospitalizados”, ampliei meu contato 

com pacientes hospitalizados ao aplicar um questionário baseado nos domínios da taxonomia 

da NANDA-I. Verifiquei que a queixas mais comuns eram cansaço, falta de vontade de sair 

da cama, falta de vontade de conversar e até mesmo receber visitas. Ao realizar o exame 

físico dos mesmos nem sempre identificava anormalidades. Um fator que me intrigava é que 

os pacientes por conta da hospitalização estavam sendo medicados corretamente e não faziam 

esforços.   

A assistência de enfermagem a pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca 

visa restabelecer o conforto físico, ocasionando bem estar e melhora da qualidade de vida. A 

sistematização desta inicia-se na coleta de informações sobre o paciente através de anamnese, 

exame físico, análise de exames laboratoriais e conversas com familiares e amigos, e nas 
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respostas destes pacientes a doença e seu tratamento. Através de uma investigação holística 

pretende-se verificar os aspectos sociais, econômicos, emocionais, clínicos e espirituais que 

estão envolvidos com a doença e tratamento, para assim, estabelecer um plano terapêutico e 

alcançar melhores resultados, diminuindo o tempo de hospitalização e custos com a doença.  

 A identificação das respostas do paciente à insuficiência cardíaca é a fase da SAE que 

estabelece o diagnóstico de enfermagem, que é definido pela NANDA-I (North American 

Nursing Diagnosis Association- International), como: 

 

 
(...) 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).  

 

 

Neste sentido, o diagnóstico de enfermagem fadiga é definido pela NANDA-I (2009-

2011, p. 158) como “uma sensação opressiva e sustentada de exaustão e capacidade 

diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível habitual”.  

Este tem como características definidoras: aumento das necessidades de repouso, 

aumento das queixas físicas, cansaço, concentração comprometida, desatenção, desempenho 

diminuído, desinteresse quanto ao ambiente que o cerca, falta de energia, incapacidade de 

manter as rotinas habituais, incapacidade de manter o nível habitual de atividades físicas, 

incapacidade de restaurar energias após o sono, introspecção, letárgico, libido comprometida, 

necessidade percebida de energia adicional para realizar tarefas de rotina, sentimento de culpa 

por não cumprir com suas responsabilidades, sonolento, verbalização de uma constante falta 

de energia, verbalização de uma opressiva falta de energia. E fatores relacionados de acordo 

com o ambiente: barulho, luzes, temperatura, umidade; Fisiológicos: anemia, condição física 

debilitada, esforço físico aumentado, estados de doença, gravidez, má nutrição, privação do 

sono; Psicológicos: Ansiedade, depressão, estilo de vida enfadonho, estresse; Situacionais: 

eventos negativos na vida, ocupação. (NANDA-I, 2009-2011, p. 158). 

Tendo em vista a relação da fadiga com a qualidade de vida dos pacientes com IC, a 

enfermagem pode atuar no controle da mesma com intervenções que melhorem a capacidade 

de resistência do paciente. Para tal, é necessário que os enfermeiros possam identificar as 

características que definem este diagnóstico, ou seja, as relações do diagnóstico de 

enfermagem fadiga com indicadores clínicos dos pacientes hospitalizados com insuficiência 

cardíaca.  
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Neste sentido, os fatores a serem avaliados por enfermeiros para estabelecer o 

diagnóstico de enfermagem fadiga, assim como identificação dos fatores relacionados e as 

características apresentadas pelos pacientes tornam-se vagos e inconsistentes para um 

julgamento preciso deste diagnóstico de enfermagem.  

A partir destas considerações levantou-se como problemas de pesquisa: 

 Existe diferenças nas variáveis classe funcional (NYHA), sexo, etiologia da IC, 

escore do questionário de qualidade de vida (MLWHF) e comorbidades 

pregressas que expliquem a ocorrência ou não do diagnóstico de enfermagem 

fadiga?  

Diante dessa problemática as questões que norteiam este estudo são:  

 Qual a relação do diagnóstico de enfermagem fadiga com as variáveis: classe 

funcional (NYHA), sexo, etiologia da IC, escore do questionário de qualidade 

de vida (MLWHF) e comorbidades pregressas deste paciente? 

A partir desses questionamentos, definiu-se como objeto de estudo:  

 O diagnóstico de enfermagem fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca 

hospitalizados. 

 

1.1 Objetivo 

 

Identificar as diferenças nas variáveis: classe funcional (NYHA), sexo, etiologia da IC, 

escore do questionário de qualidade de vida (MLWHF) e comorbidades pregressas clínicas 

que expliquem a presença ou a ausência do diagnóstico de enfermagem fadiga. 

 

 

1.2 Justificativa/ Relevância 

 

Este estudo justifica-se pela insuficiência cardíaca se apresentar como uma doença 

com significativa incidência na atualidade e também pelo diagnóstico de enfermagem fadiga 

aparecer frequentemente neste grupo de pacientes, o que revela a necessidade de mensurar 

este diagnóstico de enfermagem, pois pode influenciar na dinâmica da vida destes pacientes. 

Este estudo poderá contribuir para entender o que esta associado a fadiga nesta 

clientela, avaliando as principais respostas deste diagnóstico, fornecendo dados científicos 

que possibilitem  intervenção específicas para o alcance dos resultados de enfermagem. 
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Essa pesquisa possui relevância por abordar um estudo original, quando se trata de 

fadiga e insuficiência cardíaca na clientela de Niterói. Através de um levantamento 

bibliográfico realizado sobre a temática com os descritores: fatigue and heart failure and 

nursing, além dos seguintes critérios de inclusão: recorte temporal de 2009 a 2013 e a relação 

com a temática. Os resultados obtidos foram: 7 artigos no MEDLINE e 03 no LiLACSs. Não 

foram encontrados estudos nacionais voltados para pacientes hospitalizados com diagnóstico 

de enfermagem fadiga, o que reforça a necessidade de estudos qualitativos e, principalmente, 

quantitativos para uma pesquisa baseada em evidências na prática de enfermagem. 

 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 Interesse 

em Sistematização da Assistência de Enfermagem e Insuficiência Cardíaca (GESAE_IC).  
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REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

“Feliz aquele que 
transfere o que sabe 

e aprende o que ensina.” 
 

Cora Coralina  
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2.1 Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca 

 

 

É uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico e progressivo, definida como 

disfunção cardíaca que gera um inadequado suprimento sanguíneo para atender necessidades 

metabólicas tissulares, na presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo somente com 

elevadas pressões de enchimento. (SBC, 2009, p. 6). 

 De acordo com Carlo (2007, p. 93), a Insuficiência Cardíaca pode ser definida também 

como o resultado final comum de qualquer doença cardíaca estrutural ou funcional, que 

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

devido à diminuição da capacidade de contração miocárdica ou por uma sobrecarga excessiva 

de pressão/volume imposta ao coração. 

 

 
A insuficiência sistólica e diastólica é identificada através da avaliação do 

funcionamento do ventrículo esquerdo. Chamamos de disfunção sistólica quando o 

ventrículo apresenta alteração na sua capacidade funcional de contrair. E a disfunção 

diastólica quando há alteração no enchimento ventricular (SMELTZER e BARE, 

2005, p. 839) 

 

 

 Cruz (2010, p. 26) relata que “a síndrome de IC está associada a prognóstico reservado 

e a frequentes morbidades, tendo alta prevalência no Brasil e no mundo. Requer cuidados 

contínuos e gastos elevados o que ocasiona limitações as atividades diárias, piora a qualidade 

de vida e determina a mudanças do estilo de vida dos pacientes.  

A classificação do paciente de acordo com a New York Heart Association (NYHA) 

relaciona os sintomas causados pela IC com o prognóstico. À medida que os sintomas 

desencadeados se agravam, pior é o prognóstico apresentado pelo paciente. São elas: 

I – Os sintomas são: 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. O prognóstico deste paciente é bom.  
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 II – Apresenta os seguintes sintomas: Limitação discreta das atividades diárias. 

Paciente reporta ausência de sintomas em repouso, mas a atividade física aumentada 

provocara os sintomas. Estertores basilares e sopro B3 podem ser auscultados. O prognóstico é 

também classificado com bom.  

 III – Sintomas: Limitação acentuada da atividade diária. O paciente se sente 

confortável em repouso, mas a atividade menor que a comum provocará os sintomas. 

Prognóstico: razoável.  

  IV - Sintomas de insuficiência cardíaca em repouso. Prognóstico: ruim.   

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, 

mas 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. (SBC, 2009, p. 7).  

Com a progressão da doença ou com a resposta positiva ao tratamento, o paciente pode 

apresentar mudança de classe dependendo das limitações apresentadas pelos sintomas. 

Além desta classificação, é utilizada a denominação de primária e secundária para 

classificar a insuficiência cardíaca de acordo com a etiologia desta doença, podendo ser 

classificada por primária quando a causa responsável é desconhecida e secundária quando é 

conhecida a etiologia. Diversas alterações ocasionam o aparecimento da insuficiência 

cardíaca, podendo ser ocasionada por distúrbios de contratilidade, sobrecarga de pressão, 

sobrecarga de volume, distúrbios de enchimento ventricular como: alteração do relaxamento, 

aumento da rigidez da câmara e interferências mecânicas da diástole. Dentre estas múltiplas 

causas, destacam-se algumas doenças com maior prevalência, tais como a, a doença arterial 

coronariana, a hipertensão arterial sistêmica, a doença reumática, a doença de chagas e a 

cardiomiopatia dilatada idiopática. (PORTO, 2005, p. 265). 

Os sinais e sintomas dos pacientes com IC incluem fatores decorrentes da disfunção 

sistólica, diastólica ou de ambas. A dispnéia e a fadiga limitam o indivíduo na realização de 

atividade física; o ganho de peso, a retenção de líquidos levando à congestão pulmonar e ao 

edema periférico, e a palpitação prejudicam diretamente a capacidade funcional do portador 

da IC, comprometendo diretamente sua qualidade de vida. (SBC, 2009, p. 8). 

As alterações hemodinâmicas comumente encontradas na IC envolvem resposta 

inadequada do débito cardíaco e elevação das pressões pulmonar e venosa sistêmica. Na 
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maioria das formas de IC, a redução do débito cardíaco é responsável pela inapropriada 

perfusão tecidual (IC com débito cardíaco reduzido). De início este comprometimento do 

débito cardíaco se manifesta durante o exercício, e com a progressão da doença ele diminui no 

esforço até ser observado sua redução no repouso. (PORTO, 2005, p. 267). 

O tratamento farmacológico da Insuficiência Cardíaca Crônica, de acordo com a SBC 

(2009, p. 22-36), refere-se a: digitálicos, betabloqueadores; inibidores de ECA e bloqueadores 

dos receptores de angiotensina II; nitrato com hidralazina e outros vasodilatadores;  

diuréticos,  antagonista  de aldosterona, antiarrítmicos, bloqueadores dos canais de cálcio, 

antiagregantes e anticoagulantes). E os tratamentos invasivos: cirurgia valvar, remodelamento 

cirúrgico do ventrículo esquerdo, transplante, marcapasso, revascularização miocárdica, 

dentre outros.   

  Já tratamento não-farmacológico, que 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.  

Entre as principais modificações incluem-se a programação de uma dieta hipossódica, 

hipocalórica e hipolipídica; o controle na ingestão de líquido; o desestímulo à ingestão de 

álcool e ao uso de tabaco; o incentivo a prática de atividades físicas moderadas e controladas; 

a discussão para a promoção da atividade sexual e laborativa; a avaliação dos aspectos 

psicossociais do paciente, de sua família e comunidade; a vacinação que deve ser estimulada e 

encontrar-se em dia, principalmente a de prevenção contra influenza e pneumococos; a 

manutenção de um regime farmacológico adequado de acordo com as necessidades já 

estipuladas e a indicação para o transplante cardíaco em casos mais graves. (ARRUDA e 

CAVALCANTI, 2008, p. 23). 

 

 

2.2 Fadiga na Insuficiência Cardíaca 

 

 

A fadiga é um sintoma muito comum em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e 

tem um grande impacto em suas atividades de vida diária. Apresenta ainda grandes 

dificuldades para o cuidado de enfermagem, podendo estar relacionado  à natureza vaga, 

tornando difícil a identificação e o gerenciamento dos sintomas. (FALK et al, 2007, p. 103). 

A fadiga, hoje, é determinada como um fenômeno subjetivo e multicasual cuja origem 

e expressão envolvem aspectos físicos, cognitivos e emocionais e depende de um auto-relato 
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para ser identificada. Devido sua subjetividade, é possível que o profissional classifique-a 

através de outras manifestações como: falta de energia ou cansaço, que são na verdade 

atributos da fadiga, sendo essencial ao diagnóstico acurado. Na IC destaca-se também a 

frequente manifestação referida como falta de ar ou respiração curta que adiciona 

complexidade à interpretação dos relatos dos pacientes. A dificuldade para discriminar entre 

intolerância à atividade e fadiga é especialmente importante no cuidado ao paciente com 

insuficiência cardíaca. (FINI, 2008, p. 26). 

A fadiga não é somente observada em grupos de pacientes com condições patológias 

já instaladas, ela é também observada como um sintoma comum na população em geral. 

Conhecer as características da fadiga em populações saudáveis é importante para aprimorar as 

interpretações de resultados de estudos com pessoas doentes, tendo como exemplos, pacientes 

oncológicos ou portadores da insuficiência cardíaca, pois não existem normas populacionais 

para interpretar as medidas da fadiga. (LOGE, EKEBERG, KAASA, 1998, p. 53). 

Em um estudo realizado em 2007 na Europa, evidenciou que a fadiga é relatada pelos 

pacientes como uma sensação comum e agustiante, caracterizado por sentimentos de cansaço,  

dificuldades na concentração e motivação reduzida, resultando em impactos negativos nas 

atividades diárias. As limitações impostas pela fadiga na capacidade física dos pacientes 

fazem com que os mesmos tenham lembranças recorrentes de seus problemas de coração. 

Deterioração da condição leva naturalmente a um forte sentimento de incerteza, uma vez que 

atividades comuns do cotidiano são desempenhadas mais lentamente e com interrupções 

frequentes devido ao cansaço e a falta de ar, que causa preocupações e desconforto. A 

sensação de cansaço é incapacitante e pode, assim, contribuir para a incerteza, fazendo com 

que o paciente sinta-se que  perdeu o controle da vida. (FALK et al, 2007, p.102). 

Neste mesmo estudo não foi encontrado diferença entre os sexos em qualquer um dos 

níveis de fadiga. No entanto, a idade elevada foi negativamente associado com motivação 

reduzida e pacientes acima de 80 anos teve a maior média de pontuação na dimensão 

motivação reduzida. Como as mulheres eram significativamente mais velhos do que os 

homens e 

sobre representados neste grupo etário, pode-se supor indiretamente, que as mulheres idosas 

são menos motivados do que homens idosos. o que indica que a fadiga em pessoas idosas, 

independentemente do estado de saúde, pode levar a falta de motivação. (FALK et al, 2007, 

p.103).  
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Um outro estudo com 30 pacientes hospitalizados com IC, evidenciou que o 

diagnóstico de enfermagem fadiga apareceu em mais de 90% da amostra, com as seguintes 

características definidoras mais identificadas: “necessidade de energia adicional” (100%) e 

“incapacidade para manter rotinas” (83%). As duas intervenções escolhidas mais adequadas 

para este grupo de pacientes foram: Controle e promoção de energia, sendo que para a 

realização das atividades sugeridas, 100% destas foram feitas de forma independente pelos 

pacientes para Promoção de energia e 75% das atividades foram independentes para Controle 

de energia. Intervenções estas que são baseadas principalmente por parâmetros subjetivos, 

exercícios físicos, nutrição adequada, manejo de fatores estressantes, cognição, sono e 

repouso, dentre ouros aspectos.( ASSIS, BARROS, GANZAROLLI, 2007, p.359) 

   

2.3 Diagnóstico de Enfermagem 

 

 

Na década de 70 a literatura evidenciou a primeira classificação relevante para a 

prática de enfermagem, surgindo nos Estados Unidos. A North American Nursing Diagnosis  

Association (NANDA-I) foi criada em 1973, quando um grupo de enfermeiros organizou a 

primeira Conferência Nacional do Grupo de Classificação de Diagnósticos de Enfermagem 

(DE), surgindo assim uma linguagem padronizada na profissão (JOHNSON et al, 2009, p. 

12). 

Foi criada em 1988 a primeira taxonomia de diagnósticos de enfermagem, denominada 

de Taxonomia I, era constituída por nove categorias chamadas de Padrões de Respostas 

Humanas. Até 2000, a NANDA-I classificava os diagnósticos de enfermagem segundo a 

Taxonomia I e esta classificação vinha sendo bastante criticada (BRAGA E CRUZ, 2003, p. 

241). 

Então 1994, o Comitê de Taxonomia da NANDA-I, após enfrentar várias dificuldades 

em classificar os novos diagnósticos na Taxonomia I que eram aceitos, decidiu solicitar 

pessoas que agrupassem os diagnósticos existentes sem considerar a classificação em uso pela 

NANDA-I para identificar formas alternativas de organizar a classificação. Está prática é 

chamada de método “Q-sort”. Em 1998, o Comitê de Taxonomia selecionou os 4 melhores 

modos de classificação e enviou à NANDA-I. Dentre estes, foi escolhida a estrutura de 

classificação segundo os Padrões Funcionais de Saúde (PFS), parecida com a proposta 

diagnóstica de Gordon e foi apresentada na Conferência deste mesmo ano. (Braga & Cruz, 
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2003, p. 241). A Taxonomia II, criada a partir da classificação aceita, é multiaxial, por isso, 

mais flexível que a taxonomia I (monoaxial), facilitando a inclusão de novos diagnósticos.  

Em 2002, para a inclusão de outros países, organização passou a se chamar NANDA 

Internacional, sendo composta de um Comitê de Revisão de Diagnósticos (Diagnosis Review 

Committee), que revisa diagnósticos novos e aperfeiçoados e um Comitê de Taxonomia 

(Taxonomy Committee), que acrescenta à estrutura taxonômica, afim de aperfeiçoá-la. 

 

 
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).  

 

 

A NANDA-I traz contribuições para o processo de educação em enfermagem ao nível 

de diagnóstico, pois ao realizar a investigação e coleta dos dados pela história do paciente os 

profissionais estão identificando os sinais e/ou sintomas, que são as inferências observáveis 

como manifestação de um diagnóstico de enfermagem, e os fatores relacionados que 

combinados fornecem a elaboração dos diagnósticos. 

Os diagnósticos segundo a taxonomia de NANDA-I (2009-2011, 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. 

O diagnóstico de enfermagem da NANDA-I é composto de fatores relacionados e 

características definidoras, além também do enunciado que estabelece o nome do diagnóstico, 

e a definição que determina uma descrição do diagnóstico. As características definidoras são 

aquelas passíveis de observação e verificação em indivíduos, famílias e comunidades. Os 
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fatores relacionados são os fatores que de alguma forma contribuem para o diagnóstico de 

enfermagem.  

Os diagnósticos são divididos em domínios e classes. São oito domínios sendo eles 

respectivamente: promoção à 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 de subdividem em cada domínio tendo no total seis 

classes. (NANDA-I, 2009-2011, p. 408).  

 O diagnóstico de enfermagem (DE) nos possibilita o estabelecimento dos problemas 

para que se possa assim, traçar um plano de cuidados. É de extrema importância o seu uso na 

assistência prestada ao cliente com insuficiência cardíaca, com o intuito de se manter um 

controle do seu quadro clínico. Conhecer as características definidoras do mesmo ajuda a 

enfermagem a tentar solucionar o fator causal, estabelecendo assim um equilíbrio na vida do 

paciente.  

Além das classificações de diagnósticos de enfermagem, foram criadas, 

respectivamente em 1987 e 1991, a Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e a 

Classificação de resultados de Enfermagem (NOC). Os resultados do cliente servem como 

critério com base no qual é julgado o sucesso de uma intervenção de enfermagem, que por sua 

vez tem o foco no comportamento do enfermeiro, as atitudes que os mesmos tomam para 

ajudar o cliente a caminhar em direção a um resultado esperado. NANDA-I, NIC e NOC 

podem ser usadas juntas ou separadamente. (JOHNSON et al. 2009, p. 19).  

Atualmente, existe uma forma de ligações entre NANDA-I-NIC-NOC. Uma ligação 

pode ser definida como o que direciona o relacionamento ou a associação de conceitos. Os 

elos entre os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I e os resultados da NOC sugerem as 

relações entre os problemas ou o estado atual do cliente e aqueles aspectos do problema ou 

situação com expectativa de melhora por uma ou mais intervenções. Entre NANDA-I e NIC, 

sugerem a relação entre o problema do cliente e as ações de enfermagem que o resolverão ou 

reduzirão. E por sua vez as ligações entre NOC e NIC sugerem uma relação semelhante, que 

está entre a solução de um problema e as ações de enfermagem voltadas à sua solução, isto é, 

ao resultado que a intervenção espera influenciar. Porém, ressalta-se que as ligações não 

buscam ser prescritivas, nem substituem o julgamento clínico do profissional. (JOHNSON et 

al, 2009, p. 19). 
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O Diagnóstico de Enfermagem no Brasil foi introduzido por Horta em 1967 ao se 

basear na Teoria da motivação humana de Maslow, que considera o ser humano em sua 

totalidade, fazendo parte de uma das seis etapas do processo de enfermagem formulado por 

ela: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, prescrição de 

enfermagem, evolução de enfermagem e prognóstico de enfermagem. 

 Horta (1979, p. 8) observou que, na aplicação do processo de enfermagem, o 

enfermeiro encontra uma grande dificuldade para estabelecer o diagnóstico e atribuiu como 

causas o desconhecimento dos sintomas, das necessidades básicas alteradas e da nomenclatura 

destas necessidades. 

Em 2009, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) revogou e substituiu a 

Resolução 272/2002 pela 358/2009, que regulamenta a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos e 

privados como atribuição privativa do enfermeiro, sendo composta de: histórico de 

enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da assistência de 

enfermagem e relatório de enfermagem. Consiste em uma forma dinâmica de planejar, 

informar, documentar e avaliar o cuidado de enfermagem para ser implementada em 

instituições de saúde públicos e privados.  

Ao enfermeiro incube privativamente: a implantação, planejamento, organização, 

execução e avaliação do processo de enfermagem e que a SAE utiliza método e estratégia de 

trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações de 

assistência de Enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. (COFEN, 2002, p. 4). 

De acordo com o COFEN (2009, p. 2), o processo de Enfermagem é um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional utilizando a evolução dos conceitos de Consulta de Enfermagem e de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem que organiza o trabalho profissional quanto ao 

método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de 

Enfermagem. 

A SAE surgiu como um importante instrumento para a prática profissional, pois 

permite à equipe de enfermagem domínio sobre as condições em que o cliente se encontra e 

um planejamento e registro de todas as ações pertinentes ao cuidado. O enfermeiro tem, 

portanto, entendimento do planejamento de cuidado realizado através dos registros (histórico 

de enfermagem e evolução) principalmente quando o ambiente de trabalho é composto de 
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uma grande demanda. Isso promove uma assistência mais eficiente e pode evitar intervenções 

de caráter mais invasivo nos clientes. (VELLOZO E CAVALCANTI, 2009, p. 28). 

 

2.4 Diagnóstico de Enfermagem Fadiga 

 

 A compreensão da fadiga abrange o estudo de mecanismos potencialmente associados 

à sua gênese e expressão. Atribuía-se a fadiga na insuficiência cardíaca à baixa perfusão 

muscular. Há estudos que investem na identificação de alterações estruturais e funcionais da 

musculatura esquelética, além da baixa perfusão, que possam contribuir para o sintoma 

fadiga.(FINI e CRUZ, 2009, p.8) 

A fadiga, como termo médico, na IC é relacionada ao baixo débito cardíaco, às 

alterações periféricas e aos distúrbios no metabolismo da musculatura esquelética (PORTO, 

2005, p.356). Já pela NANDA-I o diagnóstico de enfermagem Fadiga é definido como: “uma 

sensação opressiva e sustentada de exaustão e capacidade diminuída para realizar trabalho 

físico e mental no nível habitual”.  Este diagnóstico de enfermagem foi introduzido na 

NANDA-I em 1988. (NANDA-I, 2009-2011, p. 158). 

Encontra no domínio 4, atividade e repouso na classe 3, equilíbrio de energia. 

Apresenta como características definidoras: aumento das necessidades de repouso, aumento 

das queixas físicas, cansaço, concentração comprometida, desatenção, desempenho 

diminuído, desinteresse quanto ao ambiente que o cerca, falta de energia, incapacidade de 

manter as rotinas habituais, incapacidade de manter o nível habitual de atividades físicas, 

incapacidade de restaurar energias após o sono, introspecção, letárgico, libido comprometida, 

necessidade percebida de energia adicional para realizar tarefas de rotina, sentimento de culpa 

por não cumprir com suas responsabilidades, sonolento, verbalização de uma constante falta 

de energia, verbalização de uma opressiva falta de energia (NANDA-I, 2009, p. 158) 

Os fatores relacionados que possam vir a aparecer de acordo com o ambiente são: 

barulho, luzes, temperatura, umidade; Os Fisiológicos: anemia, condição física debilitada, 

esforço físico aumentado, estados de doença, gravidez, má nutrição, privação do sono; Os 

Psicológicos: Ansiedade, depressão, estilo de vida enfadonho, estresse; E os Situacionais: 

eventos negativos na vida e ocupação (NANDA-I, 2009-2011, p. 158). 

 

 

  



28 

 

 

 

2.5  Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLwHFQ) 

 

O conceito da fadiga tem incomodado diversos profissionais da saúde e fadiga tem 

sido incluída como variável em vários estudos, talvez pela alta prevalência nas diversas 

populações e também pelo dano que causa à qualidade de vida dos pacientes. 

Segundo Porto (2005, p. 79), o conceito de qualidade de vida refere-se ao indivíduo 

aparentemente saudável, mais especificamente ao grau de satisfação com moradia, transporte, 

alimentação, lazer, satisfação/realização profissional, vida sexual e amorosa, relacionamento 

com outras pessoas, liberdade, autonomia e segurança financeira. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, quando relacionada à saúde, a qualidade de vida se aplica a pessoas 

sabidamente doentes e diz respeito ao grau de limitação e desconforto que a doença e/ou o 

tratamento relacionado a ela acarretam ao paciente e à sua vida. 

Deste modo, a mensuração da qualidade de vida em pacientes com IC, é uma importante 

ferramenta para avaliar as intervenções de saúde implementadas, assim como, para controlar as 

disfunções, os problemas físicos e emocionais e a incapacidade de realizar as atividades diárias. 

 O MLwHFQ é um instrumento específico de avaliação da qualidade de vida 

relacionada à saúde desenvolvido por Rector et al em 1984 para mensurar os efeitos e 

tratamento da insuficiência cardíaca nos pacientes acometidos pela mesma. Foi traduzido e 

validado para a língua portuguesa do Brasil por Carrara (CARRARA, 2001, p.26) 

É composto de 21 itens com enfoque nas dimensões física, emocional e social, 

relativas às limitações que frequentemente estão associadas com o quanto a insuficiência 

cardíaca impediu o paciente de viver como ele gostaria durante o último mês (CARRARA, 

2001, p.27).  Na subescala física há itens associados com a fadiga e dispneia da IC, oito 

questões apresentam uma forte relação com esses sintomas. A subescala emocional consiste 

em itens como se sentir-se preocupado ou deprimido, e cinco outras questões estão fortemente 

relacionadas a essa dimensão. Os restantes oito itens incluem perguntas sobre outras áreas da 

vida afetada pela IC, como situação socioeconômica. O paciente dispõe de uma escala de 0 a 

5 pontos, sendo que, quanto maior o escore, maior o impacto sobre a qualidade de vida deste 

paciente. O escore total é obtido por meio da soma dos 21 itens,com intervalo possível de 0 a 

105. (PORTO, 2005, p 82). 

A saúde está diretamente relacionada às atividades diárias. E, por este motivo, é 

coerente afirmar que qualquer fator que interfira direta ou indiretamente em suas atividades 

cotidianas (os afazeres domésticos, trabalho, lazer) ou, ainda, que dificulte o auto-cuidado 
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(andar, tomar banho, comer, entre outros) está intimamente ligado a déficit de sua saúde 

(RODRIGUES et al, 2006, p.496). Portanto, a autonomia do paciente com IC depende da 

manutenção de sua capacidade funcional possibilitando a sensação de bem estar e uma boa 

qualidade de vida, independente de sua idade. 

Desta forma, pode-se inferir que as complicações que desencadeiam o aparecimento 

de IC e/ou as complicações que a IC provoca no cotidiano de uma pessoa pode interferir em 

suas atividades diárias e ainda em sua qualidade de vida (QV). 
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METODOLOGIA 
 

"Nos dias de hoje, cada vez mais, acentua-se a  
necessidade de ser forte. Mas não há uma fórmula mágica que nos faça 

chegar à força sem que antes tenhamos provado a fraqueza." 
 

Padre Fabio de Melo 
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3.1 Tipo de pesquisa 

  

Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo para identificar variáveis clínicas que 

possam explicar a ocorrência ou ausência do diagnóstico fadiga.  

 

3.2 Banco de Dados 

 

Para realização deste estudo utilizou-se o banco de dados do GESAE_IC com 

pacientes hospitalizados coletados no período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2012 em 

dois hospitais públicos localizados no município de Niterói. O Hospital Universitário Antônio 

Pedro 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 saúde do hospital, 

acadêmicos, residentes e professores das áreas de enfermagem, medicina, nutrição, serviço 

social e psicólogos. O Hospital Municipal Carlos Tortelly 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 a coleta de dados 2 pesquisadoras foram treinadas e avaliadas numa carga 

horária total de 12h para diminuir ao máximo os possíveis vieses do estudo. O banco de dados 

contém 72 pacientes com insuficiência cardíaca crônica hospitalizados e informações de 

caracterização dos pacientes (idade, sexo, renda per capta, anos de estudo), revisão de 

sintomas e sistemas, questionário de qualidade de vida (Minnesota Living with Heart 

Questionnaire), fração de ejeção e etiologia da IC. 

Para análise deste estudo foram avaliados somente sexo, classe funcional (NYHA), 

etiologia da IC, escore do questionário de qualidade de vida (Minnesota Living with Heart 

Questionnaire) e comorbidades pregressas clínicas. 
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Todos os pacientes inclusos no banco de dados assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido (anexo II) explicando a finalidade do estudo e seus benefícios.  

Para inclusão do paciente no estudo e por conseguinte no banco de dados citado foram 

considerados os seguintes critérios de inclusão: Idade a partir de 18 anos; diagnóstico médico 

de insuficiência cardíaca segundo os critérios de Boston e Framingham, que organiza os sinais 

e sintomas de forma integrada, melhorando a acurácia clínica pelo bom valor preditivo para 

mortalidade cardiovascular, reinternação e descompensação por IC.  

Os critérios de exclusão estabelecidos foram: perda de segmento por alta, óbito e 

qualquer impossibilidade de responder o questionário. 

Para este estudo foram selecionados 69 pacientes, 2 pacientes foram excluídos por não 

preencherem o questionário de qualidade de vida (MLwHF) e um paciente se encontrava 

desorientado no momento da entrevista devido a instabilidade clínica. 

Para a caracterização dos pacientes deste estudo, foram analisados os 72 pacientes 

entrevistados, porém para verificar a relação das variáveis com o DE fadiga, somente os 69 

foram analisados.  

 

3.3 Caracterização dos peritos 

 

Os peritos participaram da pesquisa mediante assinatura do TCLE, também com as 

devidas precauções éticas respeitadas. A seleção dos enfermeiros peritos atendeu aos 

seguintes critérios: titulação de mestre em enfermagem; conhecimento especializado em 

diagnóstico de enfermagem; pesquisas publicadas na área; e especialização no tema (Fehring, 

1994). 

 

Quadro 1: Critérios de Fehring. 

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

critérios descritos acima, e assim foram selecionados 4 enfermeiros. Todos tiveram média 

superior a 5 pontos. 

 

3.4 Avaliação do Diagnóstico de Enfermagem Fadiga 

 

A avaliação do Diagnóstico de Enfermagem fadiga se deu por um comitê de juízes 

formado por uma doutora em enfermagem, dois mestres em ciências cardiovasculares, uma 

mestranda em ciências cardiovasculares e quatro acadêmicas com experiência superior há 1 

ano na área de SAE.  

 Ocorreram 3 encontros para a definição do DE fadiga. No primeiro encontro os 

peritos assinaram o TCLE, preencheram a tabela de critérios de Fehring e analisaram 20 casos 

clínicos. Os casos clínicos incluindo o questionário de Minnesota de qualidade de vida foram 

projetados para uma melhor visualização conjunta. Nos encontros subsequentes foram 

analisados os restante dos casos clínicos. A definição se deu por consenso, onde todos os 

peritos deveriam concordar com a presença ou a ausência do DE fadiga. Para facilitar a 

definição cada perito recebeu uma cópia da página do DE fadiga no Livro da NANDA-I e 

caso surgissem dúvidas, a leitura do DE fadiga era realizada.  

 

3.5 Técnica de Análise de 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. 

A análise descritiva apresentou distribuições de frequências, cálculo das estatísticas 

mínimo, máximo, média, desvio padrão, coeficiente de variação (CV), percentis e intervalo de 

confiança 95%. Na análise inferencial, médias foram comparadas pelo teste T-Student. 

Quando rejeitada a hipótese de distribuição normal, utilizou-se o teste de MannWhitney para 

comparação dos grupos e das avaliações.  

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

enfermagem fadiga, foram utilizados os testes não paramétricos Qui-Quadrado e teste Exato 

de Fisher.  
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 Em todos os casos, as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas 

quando o p-valor associado à análise fosse menor que 5%.  

 

3.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Esta pesquisa possui a aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP/UFF sob 

o número 46264 (ANEXO IV), considerando os aspectos éticos de acordo com a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 Este projeto “tem a preocupação de não causar malefícios aos sujeitos envolvidos no 

estudo, preservando sua autonomia em participar ou não do estudo, garantindo seu 

anonimato”. (MINAYO, 2007, p.55).  

A realização desta pesquisa não expõe os participantes a riscos físicos, psicológicos, 

econômicos ou sociais, tendo em vista adoção de medidas necessárias para preservação da 

integridade dos mesmos, sendo desenvolvida em unidades de saúde livres de ruídos ou 

qualquer tipo de perturbação. 
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RESULTADOS 

“O verdadeiro significado das coisas 
se encontra na capacidade de dizer as mesmas coisas 

com outras palavras”. 
 

Charles Chaplin 
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4.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Para caracterizar os sujeitos do estudo, foram descritas as distribuições de idade, renda 

per capta, anos de estudo, tempo de acometimento pela insuficiência cardíaca em meses, 

tempo de tratamento da insuficiência cardíaca em meses, escore de qualidade de vida e fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo obtido pelo ecocardiograma dos pacientes. Dos 72 pacientes 

do banco de dados, 23 são mulheres e 49 são homens.  

A tabela 1 descreve as principais estatísticas descritivas das variáveis numéricas por 

sexo e na amostra total. 

 

TABELA 1. Descrição das principais estatísticas descritivas dos pacientes com insuficiência cardíaca 

hospitalizados. Niterói,2013. 

Estatísticas descritivas Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo Percentis Teste 

KS* 

Amostra total      25 50 75  

Idade 54,81 54,0 12,94 26,0 84,0 49,0 55,0 62 0,5 

Renda percapta - 545,0 778,4 0,0 5400,0 272,5 545,0 806,3 0,0 

Anos de estudo - 6,0 3,8 0,0 17,0 5,0 6,0 9,0 0,0 

Tempo de doença (meses) - 24,0 71,5 0,0 360,0 7,0 24,0 96,0 0,0 

Tempo de tratamento (meses) - 24,0 68,6 0,0 360,0 4,0 24,0 63,0 0,0 

Escore de qualidade de vida 61,63 61,0 20,61 16,0 98,0 50,3 61,0 72,8 1,0 

Fração de ejeção do Ecocardiograma  

(%) 

37,19 33,0 17,07 10,0 70,0 23,0 34,0 46,0 0,6 

Sexo Masculino                   

Idade 51,2 52,0 13,5 26,0 82,0 44,0 52,0 58,0 - 

Renda per capta - 545,0 641,4 0,0 2200,0 109,0 545,0 645,0 - 

Anos de estudo - 6,0 4,1 0,0 17,0 5,0 6,0 9,5 - 

Tempo de doença (meses) - 24,0 61,1 0,0 300,0 9,5 24,0 96,0 - 

Tempo de tratamento (meses) - 0,0 0,5 0,0 2,0 8,0 24,0 60,0 - 

Escore de qualidade de vida 58,1 57,0 20,1 16,0 93,0 48,0 57,0 72,0 - 

Fração de ejeção do Ecocardiograma  

(%) 

33,7 31,0 16,2 10,0 70,0 21,5 31,0 41,0 - 

Sexo Feminino                   

Idade 54,3 54,0 8,2 37,0 69,0 50,0 54,0 60,0 - 

Renda per capta - 545,0 1412,9 272,5 5400,0 340,6 545,0 850,0 - 

Anos de estudo - 5,5 2,8 0,0 9,0 4,0 5,5 8,3 - 

Tempo de doença (meses) - 23,5 82,5 1,0 360,0 7,3 30,0 81,0 - 

Tempo de tratamento (meses) - 30,0 99,7 1,0 360,0 7,3 30,0 81,0 - 
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Escore de qualidade de vida 66,7 66,0 15,1 33,0 92,0 60,3 66,0 75,3 - 

Fração de ejeção do Ecocardiograma  

(%) 

44,8 43,5 12,9 26,0 64,0 33,5 43,5 58,8  - 

*Teste Kolmogorov-Smirnov 

 

Quando analisada a idade dos pacientes, constatou-se que eles apresentavam em média 

54,8 +- 13 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 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 dos pacientes 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). Pelo teste de Kolmogorov Smirnov, estas variáveis não seguem distribuição normal. 

O teste da qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca permite avaliar 

em que grau esta doença acomete os sujeitos e em que aspectos. A média do escore da 

amostra foi de 61,63 e segue distribuição normal. Pacientes do sexo masculino e feminino 

tiveram escores respectivos 58,1 e 66,7. 

Por fim, os pacientes, durante a hospitalização, em sua maioria (73,6%), realizaram 

ecocardiograma bidimensional ou transtorácico, 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 37,1%, valores mínimo e máximo respectivamente de 10% e 70% com 

distribuição normal. 

 
Tabela2 : Descrição da amostra sem o DE fadiga e com o DE fadiga que entraram neste estudo (n=69). Niterói, 

2013. 

Diagnóstico de Enfermagem FADIGA N N (%) Média Desvio 

Padrão 

     

Ausência  24 34,78 56,25 13,71 

Presença 45 65,21 53,57 12,31 

Total 69 100,00 54,50 12,78 

  

Dos 69 pacientes analisados 24 (34,71%) não possuíam o diagnóstico de enfermagem 

(DE) fadiga e 45 pacientes (65,21%) possuíam. 
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Tabela 3: Descrição dos pacientes com e sem o DE fadiga divididos por sexo, classe funcional e etiologia. 

Niterói, 2013. 

Variáveis Pacientes sem fadiga Pacientes com fadiga Total p-valor 

Sexo N % N % N % 

 Masculino 21 39,62 32 60,38 53 100 0,124 

Feminino 3 18,75 13 81,25 16 100 0,147 

Classe funcional               

II 7 77,78 2 22,22 9 100 
 

III 13 33,33 26 66,67 39 100 0,00 

IV 0 0 14 100 14 100   

Etiologia 

       Alcoolica 2 66,67 1 33,33 3 100 - 

Hipertensiva 2 16,67 10 83,33 12 100 0,282 

Infecciosa 0 0 1 100 1 100 - 

Isquêmica 20 37,74 33 62,26 53 100 0,232 

 

      

 Teste exato de Fisher e teste qui quadrado de Pearson 

 

Ao avaliar a distribuição por sexo dos pacientes que possuem ou não o DE fadiga, 

verifica-se que 60,38% (n=32) do sexo masculino e 81,23% (n=13) do sexo feminino 

possuem o DE fadiga. E 39,62% (n=21) do sexo masculino e 18,75% (n=3) não possuem o 

DE fadiga. Não houve diferenças estatísticas significativas entre o sexo de pacientes com e 

sem o diagnóstico. 

Ao avaliar a classe funcional dos pacientes com o DE fadiga, de acordo com a tabela 

4, verificou-se que nenhum paciente se encontra na classe I; 22,22% (n=2) encontram-se na 

classe II; 66,67% (n=26) na classe III; 100,00% (n=14) na classe IV (p= 0,00), comprovando 

associação da classe funcional com o diagnóstico de enfermagem fadiga.  

A etiologia da IC foi analisada de acordo com a presença ou ausência do DE fadiga. 

Analisou-se a classificação da etiologia de acordo com o estudo da história clínica do paciente 

coletada no momento da entrevista. 

 Os pacientes com o DE fadiga apresentaram de acordo com a tabela 3, 33,33% (n=1) 

insuficiência cardíaca de etiologia Alcoólica; 83,33 (n=10) IC de etiologia hipertensiva; 

100,00% (n=1) IC de etiologia Infecciosa e 62,26 (n=33) IC de etiologia Isquêmica. O valor 

do p=0,282 na etiologia hipertensiva e 0,232 na etiologia Isquêmica. Ambos sem valor 

significativo, não apresentando associação com o DE fadiga. 
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 Tabela 4: Descrição das comorbidades dos pacientes com e sem o DE fadiga. Niterói,2013. 

Comorbidades Fadiga   

Hipertensão arterial Não Sim Total p-valor 

Não  5 11 16 0,735 

% 31,25 60,38 100  

Sim 19 34 53 1 

% 35,85 64,15 100  

Total 24 45 69 0,491 

% 34,78 65,22 100   

Diabetes Mellitus Não Sim Total p-valor 

Não  14 33 47 0,203 

% 29,79 70,21 100  

Sim 10 12 22 0,279 

% 45,45 54,55 100  

Total 24 45 69 0,158 

% 34,78 65,22 100   

Insuficiência Renal Não Sim Total p-valor 

Não 20 39 59 0,709 

% 33,9 66,1 100  

Sim 4 6 10 0,73 

% 40 60 100  

Total 24 45 69 0,483 

% 34,78 65,22 100   

Acidente Vascular 

Cerebral 

Não Sim Total p-valor 

Não 24 43 67 0,295 

% 35,82 64,18 100  

Sim 0 2 2 0,54 

% 0 100 100  

Total 24 45 69 0,422 

% 34,78 65,22 100   

Infarto Agudo do 

Miocárdio 

Não Sim Total p-valor 

Não 8 28 36 0,022 

% 22,22 77,78 100 
 

Sim 16 17 33 0,026 

% 48,48 51,52 100 
 

Total 24 45 69 0,021 

% 34,78 65,22 100   

Câncer Não Sim Total p-valor 

Não 22 44 66 0,236 

% 33,33 66,67 100  

Sim 2 1 3 0,276 

% 66,67 33,33 100  

Total 24 45 69 0,76 

% 

 

34,78 65,22 100   
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DPOC Não Sim Total p-valor 

Não 24 41 65 0,132 

% 36,92 63,08 100  

Sim 0 4 4 0,29 

% 0 100 100  

Total 24 45 69 0,172 

% 34,78 65,22 100   

Fibrilação Atrial Não Sim Total p-valor 

Não 22 41 63 0,938 

% 34,92 65,08 100  

Sim 2 4 6 1 

% 33,33 66,67 100  

Total 24 45 69 0,656 

% 34,78 65,22 100   

Insuficiência Venosa Não Sim Total p-valor 

Não 22 40 62 0,716 

% 35,48 64,52 100  

Sim 2 5 7 1 

% 28,57 71,43 100  

Total 24 45 69 0,536 

% 34,78 65,22 100   

Obesidade Não Sim Total p-valor 

Não 22 34 56 0,103 

% 39,29 60,71 100  

Sim 2 11 13 0,121 

% 15,38 84,62 100  

Total 24 45 69 0,092 

% 34,78 65,22 100   

Teste exato de Fisher e teste qui quadrado de Pearson 

 

Em relação à hipertensão, o DE fadiga nesses pacientes apareceram em 60,38%  

(n=11) dos pacientes sem esta comorbidade e 64,15% (n=34) dos pacientes que possuíam essa 

comorbidade. Ambos tendo seu p valor = 0,735 e 1,000 respectivamente nos grupos. 

 Já em relação a Diabetes Mellitus a maioria dos pacientes sem esta comorbidade 

apresentou o DE fadiga 70,21% (n=33). Apenas 54,55% (n=12) dos pacientes com essa 

comorbidade apresentaram o DE fadiga. O p valor do grupo sem Diabetes Mellitus foi de 

0,203 e o grupo com Diabetes Mellitus foi de 0,279. Ambos sem associação com o DE fadiga. 

A Insuficiência Renal apareceu em 60,00% (n=6) pacientes com o DE fadiga e se 

excluiu em 66,10% (n=39) dos pacientes com este DE. Não houve associação com o DE 

fadiga apresentando p=0,709 no grupo sem IR e p=0,729 no grupo com a IR. 
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O AVE apareceu em 100,00% (n=2) dos casos com o DE fadiga e não foi evidenciado 

em 64,18% (n=43) dos casos com este mesmo DE. O p valor do grupo com a comorbidade 

AVE foi 0,540 e sem esta comorbidade foi 0,295. Não demonstrando nível de significância. 

Em relação ao Infarto Agudo do Miocárdio, 51,52% (n=17) dos pacientes 

apresentaram o DE fadiga, 77,78% (n=28) dos pacientes não apresentaram esta comorbidade, 

mas desenvolveram o DE fadiga, tendo seu p valor= 0,022 no grupo sem IAM e 0,026 no 

grupo com esta comorbidade, apresentando associação com o DE fadiga. 

 O Câncer não foi evidenciado em 66,67% (n=44) dos pacientes analisados com o DE 

fadiga, e apresentou seu p valor= 0,236. E no grupo com esta comorbidade 33,33% (n=1) dos 

casos apresentaram o DE fadiga e seu p valor igual a 0,276. Ambos sem níveis de 

significância. 

 Em relação a DPOC, 100% (n=4) pacientes apresentaram a comorbidade e o DE 

fadiga. Em contrapartida 63,08% (n=41) pacientes desenvolveram o DE fadiga e não a 

comorbidade. O p valor do grupo sem a comorbidade DPOC foi = 0,132 e do grupo com a 

comorbidade DPOC foi=0,290,  não apresentando nível de significância. 

 Já a Fibrilação Atrial foi evidenciada em 66,67% (n=4) pacientes com o DE fadiga e 

não foi evidenciada em 65,08% (n=41) dos pacientes com este mesmo DE. P valor= 0,938 no 

grupo sem a comorbidade e 1,000 no grupo com a comorbidade, não havendo p com valor de 

significância. 

A insuficiência venosa totalizou 7 pacientes, sendo 5 deles (71,43%) com o DE fadiga. 

Dos 62 pacientes sem essa comorbidade, 40 (64,52%) desenvolveu o DE fadiga. P valor do 

grupo sem a insuficiência venosa 0,716 e com a insuficiência venosa 1,000. Sem nível de 

significância. 

Por último a Obesidade foi evidenciada em 13 pacientes (100%), sendo 11 (84,62%) 

apresentando o DE fadiga. Dos 56 sem essa comorbidade, 34 (60,71%) apresentaram o DE, e 

22(35,48%) não apresentaram o DE. O p valor do grupo sem obesidade foi 0,103 e com a 

obesidade foi 0,121, não apresentando nível de significância. 

Tabela 5: Descrição do escore do questionário de qualidade de vida dos grupos com e sem o DE fadiga. Niterói, 

2013. 

Teste Mann-Whitney 

Escore questionário de Minnesota N % Média Desvio 

Padrão 

p-valor 

      

Pacientes sem Fadiga 24 34,78 48,916 17,123  

Pacientes com Fadiga 45 65,21 68,422 18,856 0,0001 
Total 69 100,00 61,637 20,416  
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 O escore do questionário de Minnesota tem seu valor máximo de 105 pontos, tendo 

em vista que quanto maior a pontuação pior será a qualidade de vida, e quanto menor a 

pontuação melhor será a qualidade de vida, observou-se na tabela 5 que os pacientes com o 

DE fadiga (65,21%) tiveram sua média de 68,422, enquanto os que não possuíam esse DE 

(34,78%) tiveram sua média de 48,91. Ou seja, a média mais alta foi observado no grupo com 

o DE, revelando uma pior qualidade de vida segundo o Minnesota. O p valor foi de 0,0001 

evidenciando um nível de significância mostrando que o escore de qualidade de vida tem 

associação com o DE fadiga. 
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DISCUSSÃO 

“Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando 
que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando...”  

 
Luiz Fernando Veríssimo  
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Este estudo apresentou de forma inovadora a relação do diagnóstico de enfermagem 

fadiga com as variáveis: classe funcional (NYHA), sexo, etiologia da IC, escore do 

questionário da qualidade de vida (MLWHF) e comorbidades pregressas que expliquem a 

ocorrência ou não deste diagnóstico de enfermagem. 

Os pacientes deste estudo possuem perfil em sua maioria masculino, com idade de 54,4 

anos, renda per capta de um pouco mais que 1 salário mínimo e com ensino fundamental 

incompleto. Mediana de tempos de doença e tratamento de 24 meses (2 anos). O escore de 

qualidade de vida foi  de 61,63, a fração de ejeção do ecocardiograma teve média de 37,19. 

Em relação ao diagnóstico de enfermagem fadiga nos pacientes com insuficiência 

cardíaca, o sexo masculino esteve em sua maioria 60,38% (n=32). Segundo um estudo 

realizado na década de 1980 chamado Coorte de Framingham informou a idade ajustada da 

prevalência de insuficiência cardíaca. Os dados mostram que a insuficiência cardíaca tem 

prevalência de 0,14% em mulheres e de 0,23% em homens na faixa etária de 50 a 59 anos. 

(DAVIS, HOBIES, LIP, 2000, p.41). 

 Diante dos resultados apresentados, a classe funcional (NYHA), o escore do 

questionário de qualidade de vida Minnesota e a comorbidade Infarto Agudo do Miocárdio 

foram as variáveis que evidenciaram relação com a presença ou ausência do Diagnóstico de 

enfermagem fadiga. 

A classe funcional do paciente com IC é classificado de acordo com a New York Heart 

Association (NYHA), e relaciona os sintomas causados pela IC com o prognóstico. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2009, p. 51). Os pacientes com o DE 

fadiga apresentaram em sua maioria NYHA III (61,90%), seguido de NYHA IV (33,33%) e 

por último NYHA II (4,76%), tendo p valor= 0,00. Pacientes com este perfil apresentam 

limitação importante na atividade física e sintomas ao realizar atividades rotineiras que 

produzam pequenos esforços e ausências dos mesmos em repouso.(LINHARES et al, 2011, 

p.27) .Classes funcionais III e IV são achados de estudos que apresentam este estadiamento 

como preditores de reinternações. Embora haja uma progressão de classe funcional com o 
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passar do tempo, pacientes em classes III e IV, dependendo do tratamento, podem passar para 

classes funcionais I e II. A classe funcional II significa leve limitação às atividades habituais, 

no entanto, os pacientes no momento da admissão hospitalar apresentaram sinais de 

descompensação da IC. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2009, p.7) 

Em indivíduos com IC, a sensação de dispneia pode estar relacionada a anormalidades da 

função muscular respiratória. Estudos relatam redução na resistência dos músculos 

respiratórios que contribui para a sensação de fadiga. Também já foi evidenciado que a 

capacidade respiratória representada pela pressão inspiratória máxima e pela função pulmonar 

se correlaciona com a condição funcional em pacientes com IC. (DI NASO et al, 2009, 

p.885). 

Através da análise dos dados deste estudo a média do escore do MLwHFQ dos pacientes 

com o DE fadiga foi de 68,422, tendo desvio padrão de 18,856 e p-valor=0,0001, o que 

relaciona o escore do MLwHFQ com a presença DE fadiga possuindo nível de significância. 

Além disso, alguns estudos comprovaram que os portadores de insuficiência cardíaca também 

apresentam alterações morfológicas e metabólicas na musculatura esquelética, interferindo na 

capacidade desses indivíduos em realizar determinadas atividades. (MINOTTI et al, 1991, 

p.2078). 

A fadiga na insuficiência cardíaca é fator associado a limitações para a manutenção de 

um estilo de vida compatível com senso desejável de autonomia e independência. Em estudo, 

com 1906 pacientes com insuficiência cardíaca, a fadiga explicou 38% da variância dos 

escores de qualidade de vida. A intensidade da fadiga foi observada como fator preditivo 

independente de piora da insuficiência cardíaca. (EKMAN et al, 2005,p.289). 

Em outro estudo avaliando a qualidade de vida dos pacientes com IC utilizando o 

questionário de qualidade de vida SF-36, onde a pontuação varia de 0 a 100, sendo zero 

considerado a pior qualidade de vida e 100 a melhor. Os pacientes apresentaram o escore 

médio de 08 nos aspectos físicos e 09 nos aspectos emocionais. Este dado vem de encontro 

com o diagnóstico de enfermagem fadiga que se define por (...) “capacidade diminuída para 

realizar trabalho físico e mental no nível habitual.”(SOARES et al, 2008, p.245) 

Além dos fatores fisiológicos envolvidos na diminuição da capacidade do indivíduo 

para realizar atividades físicas diárias, existem os fatores psicológicos como o medo e a 

ansiedade, relacionados ao estado de saúde alterado, que levam a pessoa a momentos de 

introspecção e depressão. Nesses momentos, o paciente tende a permanecer a maior parte do 

tempo deitado e a diminuir todas as suas atividades cotidianas. (GALDEANO, 2002, p.52). 
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De acordo com o resultado deste estudo, o IAM é uma comorbidade que teve 

associação estaticamente significativa (p-valor=0,021) com a ausência do diagnóstico de 

enfermagem fadiga, 37,77% dos pacientes que já infartaram possuíam o diagnóstico, 

enquanto 62,22% dos pacientes que não infartaram apresentavam o diagnóstico de 

enfermagem fadiga. 

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 este resultado deve-se ao maior comprometimento 

do paciente que já sofreu um infarto, e então passam a seguir de maneira mais assídua e 

comprometida as orientações dadas pelos profissionais. 

Ainda sobre as comorbidades analisadas, além do infarto agudo do miocárdio 

nenhuma variável (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, insuficiência renal, 

acidente vascular cerebral, câncer, DPOC, fibrilação atrial, insuficiência venosa e obesidade) 

apresentou relação estatisticamente significativa com o diagnóstico de enfermagem fadiga.  

A etiologia mais evidenciada nos pacientes portadores de IC com o DE fadiga foi a 

isquêmica com a frequência de 73,33%, seguida da etiologia hipertensiva 22,22%, e em igual 

número a alcoólica e a infecciosa (2,25%). Segundo o estudo EPICA realizado no município 

de Niterói em 2001, evidenciou que a principal etiologia da IC no Brasil é a Isquêmica 

associada à hipertensão arterial. De acordo com este estudo não houve relação 

estatisticamente significativa com o DE fadiga. 

Como limitação deste estudo tem-se a amostra reduzida, devido ao curto período de tempo 

disposto para a coleta de dados e para a realização de um trabalho científico de graduação. 

Estudos com este tipo de metodologia devem ser contemplados com uma amostragem maior, 

afim de reduzirem os vieses que podem ocorrer com uma amostra reduzida. 
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Outra limitação evidenciada foi a avaliação do diagnóstico de enfermagem fadiga nesses 

pacientes, pois é facilmente confundida com o diagnóstico de enfermagem intolerância a 

atividade e os peritos não tiveram contato com os mesmos. Algumas informações não foram 

registradas nos prontuários, o que dificultou ainda mais essa avaliação.  
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CONCLUSÃO 
 

“Para realizar grandes conquistas, 
devemos não apenas agir, mas também sonhar; 
Não apenas planejar, mas também acreditar”. 

 
Anatole France 
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Este estudo identificou as diferenças nas variáveis classe funcional (NYHA), sexo, 

etiologia da IC, escore do questionário de qualidade de vida (MLWHF) e comorbidades 

pregressas clínicas que explicam a presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem 

fadiga. 

As variáveis encontradas com relevância estatística, ou seja, com p-valor <0,05 foram: 

classe funcional (NYHA), o escore do questionário de qualidade de vida Minnesota e a 

comorbidade Infarto Agudo do Miocárdio. 

A relevância da pesquisa foi evidenciada tanto no objeto quanto no método, pois, foi 

validada através de um comitê de juízes que por consenso definiram a presença ou ausência 

do diagnóstico de enfermagem fadiga nos pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca. 

Este estudo contribuiu para qualificar a pesquisa em enfermagem, sendo um modelo de 

integração entre os conhecimentos da Enfermagem e Estatística para obter o maior acurácia 

nas informações dos dados coletados. E também para mostrar a importância de novos 

caminhos metodológicos de forma que seja possível considerar os resultados como algo mais 

próximo da enfermagem enquanto evidência. Sendo assim, sugere-se a realização de novos 

estudos com maiores amostras e diversificação de cenários para avaliação destas respostas. 
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ANEXOS 
 

“Sucesso não é a chave a felicidade. A felicidade é que é a chave do 
êxito. Se ama o que você faz,  

será bem sucedido."  
 

Herman Cain   
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ANEXO 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?         

TIPO RACIAL         

BRANCO         

NEGRO         

PARDO         

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    

ETIOLOGIA DA CARDIOMIOPATIA   HORAS/SONO    

FORMA HEMODINÂMICA   TIPO DE ALIMENTAÇÃO    

DISFUNÇÃO PREDOMINANTE   CARBOIDRATOS    

VACINAÇÃO EM DIA?   GORDURAS    

TABAGISMO?   PROTEÍNAS     

PAROU?   VEGETAIS    

ETILISMO?   ATIVIDADE SEXUAL    

PAROU?   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    
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CABEÇA E PESCOÇO   MEMBROS    

TURGÊNCIA JUGULAR   EDEMA MMII    

CARDIOVASCULAR   PULSOS AMPLITUDE REDUZIDA    

ICTUS CORDIS À ESQUERDA   ENCHIMENTO CAPILAR LENTIFICADO    

RITMO IRREGULAR   ACESSO VENOSO    

B3   NEUROLÓGICO    

B3 E GALOPE   ALTERAÇÕES:     

B4        

SOPRO SISTÓLICO        

SOPRO DIASTÓLICO   SINTOMAS    

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      

     

      

         

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA - MINNESOTA - VERSÃO EM PORTUGUÊS VALIDADA   

Durante o último mês seu problema cardíaco o impediu de viver como você queria? Por que?   

0 (NÃO)  1 (MUITO POUCO)  2     3      4      5 (DEMAIS)   

1.Causou inchaço em seus tornozelos e pernas            

2.Obrigando você a sentar ou deitar para descansar durante o dia     

3. Tornando sua caminhada e subida de escadas difícil     

4.Tornando seu trabalho doméstico difícil     

5.Tornando suas saídas de casa difícil    

6.Tornando difícil dormir bem à noite    

7.Tornando seus relacionamentos ou atividades com amigos e familiares difícil    

8.Tornando seu trabalho para ganhar a vida difícil    

9.Tornando seus passatempos, esportes e diversão difícil        

10. Tornando sua atividade sexual difícil    

11.Fazer você comer menos as comidas que você gosta    

12.Causando falta de ar    

13.Deixando você cansado, fatigado ou com pouca energia    

14.Obrigando você a ficar hospitalizado    

15.Fazendo você gastar dinheiro com cuidados médicos    

16.Causando a você efeitos colaterais das medicações    

17. Fazendo você sentir-se um peso para familiares e amigos    

18. Fazendo você sentir uma falta de auto controle da sua vida    

19.Fazendo você se preocupar    

20.Tornando difícil você concentrar-se ou lembrar-se das coisas    

21. Fazendo você sentir-se deprimido    

TOTAL:     
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ANEXO II 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pacientes 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

PROJETO DE PESQUISA: Fatores Relacionados ao Diagnóstico de Enfermagem Fadiga nos 

Pacientes Hospitalizados com Insuficiência Cardíaca. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Acadêmica de Enfermagem Isabella Vasconcellos 

Domingues do Nascimento e Profª Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti. 

INSTITUIÇÃO: Hospital Universitário Antônio Pedro e Hospital Municipal Carlos Torteli  

Telefone de contato: Isabella (7940-1384) 

 O Sr. (Srª) está sendo convidado(a) a participar de uma  pesquisa chamada Fatores 

Relacionados ao Diagnóstico de Enfermagem Fadiga nos Pacientes Hospitalizados com 

Insuficiência Cardíaca. A pesquisa tem como objetivo verificar os fatores que estão 

relacionados ao cansaço ocasionado pela doença que levou a sua internação. Para participar 

você terá que responder a algumas perguntas feitas pela pesquisadora, que também fará um 

exame físico e utilizará dados do seu prontuário. Sua identidade será mantida em sigilo, para 

isso o sr(srª) será identificado por um algarismo arábico, portanto, o seu nome e seus dados de 

identificação não serão mencionados no estudo. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não 

será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados. Muitos serão os 

benefícios, dentre eles a possibilidade da melhoria da assistência de enfermagem. A 

participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem 

prejuízo a continuidade do tratamento. Tendo tomado conhecimento das características de sua 

participação, e caso esteja de acordo, solicito sua assinatura na parte inferior do presente 

documento. Atenciosamente,     

_______________________________                     __________________________________ 

Isabella Vasconcellos D. do Nascimento                     Ana Carla Dantas Cavalcanti 

Eu, ____________________________________, RG nº ___________________declaro ter 

sido informado e concordo voluntariamente em participar da pesquisa acima descrita. 

Niterói,  _______/______/_______   

Assinatura do Entrevistado(a): ______________________________ 

6.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Peritos 
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ANEXO III 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Peritos 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Peritos) 

 

PROJETO DE PESQUISA: Fatores Associados ao Diagnóstico de Enfermagem Fadiga nos 

Pacientes Hospitalizados com Insuficiência Cardíaca. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Acadêmica de Enfermagem Isabella Vasconcellos 

Domingues do Nascimento e Profª Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti. 

INSTITUIÇÃO: Hospital Universitário Antônio Pedro e Hospital Municipal Carlos Torteli  

Telefone de contato: Isabella (7940-1384) 

 

 O Sr. (Srª) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa Fatores Relacionados ao 

Diagnóstico de Enfermagem Fadiga nos Pacientes Hospitalizados com Insuficiência 

Cardíaca. A pesquisa tem como objetivo analisar os fatores que estão associados ao 

diagnóstico de enfermagem fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca hospitalizados. 

Para isso, elaboramos um questionário para coleta de dados e pedimos para que seja avaliado, 

a fim de ser validado e posteriormente utilizado nas consultas de enfermagem. A pesquisa não 

trará riscos a sua atividade profissional nem à sua saúde e não será utilizada para qualquer 

outro objetivo a não ser aqueles já mencionados. Muitos serão os benefícios, dentre eles a 

possibilidade da melhoria da assistência de enfermagem. A participação é voluntária e este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo a continuidade do curso. 

Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de acordo, 

solicito sua assinatura na parte inferior do presente documento. Atenciosamente,       

_______________________________                     __________________________________ 

Isabella Vasconcellos D. do Nascimento                     Ana Carla Dantas Cavalcanti 

Eu, ____________________________________, RG nº ___________________declaro ter 

sido informado e concordo voluntariamente em participar da pesquisa acima descrita. 

Niterói,  _______/______/_______   

Assinatura do Entrevistado(a): ______________________________ 
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ANEXO IV 

Parecer de Aprovação do Comitê de Ética 

Plataforma Brasil - Ministério da Saúde 
 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ FM/ UFF/ HU Antônio Pedro 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

Título: Fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem fadiga nos pacientes 

hospitalizados com insuficiência cardíaca 
 

Área Temática: 
 

Pesquisador: Ana Carla Dantas Cavalcanti Versão:    2 
 

Instituição:   Faculdade de Medicina da Universidade Federal CAAE: 

01673912.8.0000.5243  
Fluminense/ HU Antônio Pedro 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
Número do Parecer:     46264 
 

Data da Relatoria:      01/06/2012 
 
Apresentação do Projeto: 
Trata-se de um estudo observacional, utilizando-se o método caso-controle, de abordagem 

quantitativa, através de avaliação clínica de 72 pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca 

crônica no município de Niterói. Destes, dois grupos serão avaliados quanto a presença ou ausência 

do diagnóstico de enfermagem fadiga para posterior avaliação da associação do diagnóstico com as 

variáveis clínicas. 
 
Hipótese: 

As variáveis clínicas estão associadas significativamente com o diagnóstico de enfermagem fadiga.  
Tendo em vista a relação da fadiga com a qualidade de vida dos pacientes com Insuficiência 

Cardíaca, a enfermagem pode atuar no controle da mesma com intervenções que melhorem a 

capacidade de resistência do paciente. Para tal, é necessário que os enfermeiros possam identificar 

as características que definem este diagnóstico, ou seja, as relações do diagnóstico de enfermagem 

fadiga com indicadores clínicos dos pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca. 
 
Esta pesquisa será desenvolvida concomitante à uma dissertação intitulada "Diagnóstico de 

Enfermagem de Pacientes Hospitalizados com Insuficiência Cardíaca" ( tendo aprovação pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP/UFF sob o número 011/2011), a qual está sendo realizada no 

Grupo de Estudos de Sistematização (GESAE_UFF), sendo realizada em cinco fases: 
 
As etapas 1 e 2 já foram realizadas,junto a pesquisa mencionada anteriormente sendo as etapas 3 , 4 

e 5 realizadas posteriormente, no período de maio a junho de 2012. 
 
Fase 1: Avaliação Clínica do Paciente com Insuficiência Cardíaca 

Hospitalizado. Fase 2: Análise por peritos clínicos dos instrumentos 

de avaliação clínica  
Fase 3: Avaliação dos Peritos : Os instrumentos serão encaminhados a enfermeiros peritos, que 

disporão de 20 dias cada um para identificar os diagnósticos de enfermagem e as características 

definidoras segundo Taxonomia II da NANDA-I.  
Fase 4: Organização dos Dados- A partir da análise dos peritos, será possível classificar a amostra 

do estudo em dois grupos: um com o diagnóstico de enfermagem fadiga, e outro, sem o mesmo.  
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Fase 5: Técnica de Análise de Dados Posteriormente, após a divisão em dois grupos, será 

realizada a análise dos dados através da utilização da técnica de estatística descritiva simples. A 

partir dessa análise, será possível concluir quais as variáveis clínicas influenciam no Tamanho da 

Amostra no Brasil.  
Será realizada a análise dos dados através da utilização da técnica estatística descritiva simples 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: 

Analisar os fatores que estão relacionados ao diagnóstico de enfermagem fadiga em pacientes com 

insuficiência cardíaca hospitalizados. 
 
Objetivo Secundário:  
-Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem "fadiga" em pacientes com insuficiência 

cardíaca hospitalizados;  

-Verificar e discutir a associação das variáveis clínicas deste paciente com o diagnóstico de 

enfermagem fadiga. 
 
 Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: Não existem riscos nesta 

pesquisa. Benefícios:  
Através do estudo os pacientes serão avaliados por enfermeiros e acadêmicos de enfermagem, afim 

de identificar os diagnósticos de enfermagem e direcionando as intervenções a serem realizadas no 

âmbito hospitalar. 
 
 
 Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Este é o 2o parecer deste projeto, que tendo sido submetido anteriormente ao nosso CEP foi sugerido 

reescrever o TCLE, adequando a linguagem, o que foi cumprido pelas pesquisadoras 
 

 Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Documentação anexada encontra-se adequada 

 

 Recomendações: 
Recomenda-se aprovação deste projeto pelo CEP 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Sugere-se aprovação do projeto pelo CEP 

 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

 

 

                                                                   28 de Junho de 2012 

 

                                                                     Assinado por:  
ROSANGELA ARRABAL 

THOMAZ 
 



 

 

 

 

 


