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RESUMO 

 

Introdução: A insuficiência cardíacaé considerada uma das principais doenças causadoras de 

mortalidade no Brasil e se manifesta pela tríade de sinais e sintomas: dispneia, fadiga e edema, 

queixas que podem ser traduzidas pelo conceito de intolerância a atividade. Em clínicas 

especializadas, através da consulta de enfermagem é possível realizar ampla coleta de dados e 

então identificar os diagnósticos de enfermagem Objetivo: Analisar os fatores associados ao 

diagnóstico de enfermagem Intolerância àAtividade(00092) da NANDA-I em pacientes com 

insuficiência cardíacacrônica em uma clínica especializada. Método: Trata-se de um estudo 

observacional, transversal cujas fontes de dados da pesquisa foram os registros de prontuários 

de pacientes com insuficiência cardíaca. Foram investigadas variáveis sociodemográficas, 

clínicas, avaliação da qualidade de vida, nível de fadiga e avaliação da resposta cardiovascular 

dos pacientes ao exercício, além da sensação de fadiga e dispneia durante a atividade. Para 

verificar as associações das variáveis clínicas e sociodemográficas dos pacientes com a 

presença e ausência do diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade(00092) foi 

utilizada para as variáveis contínuas o Teste t de Student (quando essas se apresentavam 

normais), e o teste Mann-Whitney, quando eram dados com apresentações anormais. Para 

comparação entre os dados categóricos foi utilizado o teste Qui-quadrado. Resultados: 

Incluíram-se 61 pacientes, idade média 63,2±11,9 anos,52% do sexo masculino, classe 

funcional da New York Heart AssociationII (60,7%). Apresentaram diferença estatística 

significativa a análise entre o grupo de pacientes com a presença do diagnóstico de enfermagem 

Intolerância a Atividade (00092)e a ausência do diagnóstico de enfermagemnas seguintes 

variáveis: classe funcional p<0,001; dispneia p<0,001, escala de Borg de fadiga, Borg de 

dispneia e percentual total da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos com p 

valor variando entre p< 0,005 a p<0,001; As questões relacionadas ao domínio físico do 

questionário de qualidade de vida p<0,001 e três questões do questionário de avaliação de 

fadiga. Conclusão: É essencial que o enfermeiro tenha olhar crítico e realize avaliação 

minuciosa da qualidade de vida e nível de fadiga; avaliação do uso de nitratos associado a 

queixas de intolerância a esforços; sugira a realização do teste de caminhada de seis 

minutospara auxiliar na definição do diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade 

(00092).  

 

Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem, Insuficiência cardíaca, tolerância ao esforço. 

 



 

ABSTRACT 

 

Intro: Heart failure is considered on e of the diseases with the highest mortality in Brazil, 

typically being expressed with its triad of signs and symptoms: dyspnea, fatigue and edema, 

whereas the concept of intolerance to an activity could summarize such situation. In specialized 

clinics, through nursing assessment, it is possible to collect a large amount of data, identifying 

Nursing Diagnosis. Objective: analyze associated factors to the Intolerance to Activity Nursing 

Diagnosis (00092) of NANDA-I in patients with Chronic Cardiac Insufficiency at a specialized 

Clinic. Methodology: This is a transversal, observational study of medical records of patients 

with Cardiac Insufficiency. Social-Demographic, Clinical, Quality of Life, Fatigue Levels and 

Cardio Vascular Response to Exercise were the assessed variables in the patients, as well as 

Perceived Exertion and Dyspnea during the activity. The Student T-Test (normal results) and 

Mann-Whitney test (non-normal results) were applied in order to verify the association between 

the Social-Demographic and Clinical Variations of the patients, for Nursing Diagnosis, with 

and without Intolerance to Activity (00092) respectively. For data comparison between the 

different categories, it was used Chi-squared distribution. Results: N=61 patients, 63,2±11,9 

years of age, 52% male, New York Heart Association II (NYHA II) Functional Class (60,7%). 

There was a significant difference between the group with Nursing Diagnosis Intolerance to 

Activity (00092) and the Group with out the same Nursing Diagnosis in the following: NYHA 

II p<0,001; Dyspnea p<0,001, Borg Scale of Perceived Exertion, Borg Scale of Dyspnea and 

Total distance (%) in the 6-minute Walk Test, with P between p< 0,005 to p<0,001; The 

questions related to Physical Control in the Quality of Life Questionnaire p<0,001 and Three 

Question in the Fatigue Assessment Questionnaire. Conclusion: It is of extreme importance for 

the Nurse to have a critical approach and detailed analysis of both Quality of Life Questionnaire 

and Level of Fatigue; Assess the use of Nitrates associated to Intolerance to Exercise; 

suggesting the 6 minute Walk Test in order to support the Nursing Diagnosis Intolerance to 

Activity (00092).  

 

Keywords: Nursing Diagnosis, Heart Failure, Tolerance to Exercise. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma condição clínica que leva o coração a ser incapaz 

de atender as necessidades metabólicas tissulares devido à incapacidade do coração em 

bombear sangue ou devido às pressões elevadas de enchimento, podendo resultar na redução 

do débito cardíaco (ROHDE et al., 2018).   

É considerada uma das principais doenças causadoras de mortalidade no Brasil e 

apresentou no período de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, o total de 24.002 óbitos. Para o 

mesmo período, do total de internações por doenças do aparelho circulatório, 215.336 foram 

devidas à IC, afetando também os custos dos sistemas de saúde públicos e privados 

(DATASUS, 2019). 

A IC é caracterizada como último estágio das doenças cardiovasculares, sendo 

configurada como uma síndrome crônica e progressiva, evidenciada por sinais e sintomas de 

congestão pulmonar e sistêmica. Esta condição leva a sintomas incapacitantes, redução da 

qualidade de vida e um regime terapêutico complexo, incluindo medidas não farmacológicas e 

um amplo tratamento medicamentoso (SOUZA et al., 2017). 

A quebra de paradigma na abordagem da IC tem demonstrado que o tratamento não 

farmacológico deixa de ser um simples complemento da farmacoterapia, tornando-se parte 

integrante e indispensável da terapêutica. Uma equipe multidisciplinar é o padrão-ouro para o 

acompanhamento desses pacientes e a educação em saúde é considerada fundamental com 

impacto positivo ao longo do tempo (ROHDE et al., 2018). 

A implementação de Clínicas de IC como programas estruturados de gestão dos 

pacientes com essa doença tem o mais elevado nível de evidência científica na recomendação 

europeia (PONIKOWSKI et al., 2016).As clínicas multidisciplinares de IC representam uma 

recomendação para a prática clínica baseada em evidências, com o objetivo de reduzir a 

mortalidade e morbidade e melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos por essa 

doença (MARQUES et al., 2017).  

Nas clínicas especializadas, através da implementação do processo de enfermagem 

(PE) em consultas realizadas por enfermeiros, é possível a detecção precoce de desvios de saúde 

facilitando a identificação de problemas, assim como traçar as condutas a serem tomadas. O 

Conselho Federal de Enfermagem, através da resolução 358/2009, regulamenta que o PE deve 

ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, 

em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem (COFEN, 2009).  
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Através da consulta de enfermagem é possível realizar uma entrevista e ampla coleta 

de dados que envolvem a busca de informações sobre manifestações clínicas, características 

sociodemográficas, exame físico, entre outros.Com isso, é possível viabilizar ao enfermeiro o 

raciocínio clínico e então identificar os diagnósticos de enfermagem (DE).De acordo com a 

NANDA International Inc. (NANDA-I), os DE são definidos como “um julgamento clínico 

sobre uma resposta humana a condições de saúde/processos de vida, ou uma vulnerabilidade 

para essa resposta, por indivíduo, família, grupo ou comunidade” (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Sabe-se que a IC é caracterizada pela tríade de sinais e sintomas: dispneia, fadiga e 

edema (ROHDE et al., 2018), queixas que podem ser traduzidas pelo conceito de intolerância 

a atividade, situação que tende a evoluir com prejuízo progressivo na capacidade funcional. 

Essa sintomatologia se apresenta em virtude da diminuição da capacidade de enchimento e de 

ejeção ventricular, resultando na diminuição da capacidade do indivíduo para realizar exercícios 

e atividades rotineiras da vida diária (CALIXTRE etal, 2016).  

O DE Intolerância a Atividade (IA) (00092) é uma realidade no dia a dia de pacientes 

com IC e gera fatores impactantesem sua vida. Pesquisas demonstram uma frequência elevada 

desse diagnóstico no contexto hospitalar e ambulatorial. Em um estudo realizado em 

Pernambuco/Brasilverificou-se os diagnósticos de enfermagem prioritários em pacientes com 

IC descompensada e foi evidenciado que dos 62 pacientes incluídos, 50 (79,4%) tinham o DE 

IA (00092) (GALVÃO et al., 2016). Outro estudo realizado com 56 pacientes portadores de IC 

de uma clínica especializada na cidade de Niterói/RJ, foi identificado esse diagnóstico de 

enfermagem em 60,7% (PADUA et al., 2019),reforçando as limitações físicasque a 

insuficiência cardíaca é capaz de produzir.  

Em definição, o DE IA (00092) é considerando como “energia fisiológica ou 

psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou 

desejadas”. Este se encontra no domínio quatro da Taxonomia da NANDA-I (área de interesse 

referente à atividade e repouso), e na classe IV (relativo às respostas 

cardiovasculares/pulmonares) (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Para que seja determinada a presença de qualquerDEé fundamental que se conheça os 

indicadores diagnósticos, que incluem as características definidoras (CD) e fatores relacionados 

(FR). As características definidorassão indicadores observados como manifestaçãodo 

diagnóstico, sinais e sintomas. No DE IA (00092)estão relacionadas as seguintes CD: alteração 

no eletrocardiograma (ECG); desconforto ao esforço; dispneia ao esforço; fadiga; fraqueza 



16 

 

generalizada; resposta anormal da frequência cardíaca à atividade e resposta anormal da pressão 

arterial à atividade (HERDMAN; KAMITSURU, 2018).  

Os fatores relacionadosdos DE são componentes com foco no problema, são as causas 

ou fatores contribuintes (fatores etiológicos). Para o DE IA (00092) são indicados os seguintes 

FR: desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio; estilo de vida sedentário; falta de 

condicionamento físico; imobilidade; e inexperiência com uma atividade (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Entretanto não basta apenas conhecer as CD e os FR descritos na Taxonomia da 

NANDA-I para determinar a presença ou ausência de um diagnóstico de enfermagem, é preciso 

que o enfermeiro seja capaz de realizar durante a consulta de enfermagem, uma detalhada e 

efetiva investigação clínica para ancorar sua acurácia diagnóstica. 

No contexto da IC existem sinais e sintomas típicos, tais como dispneia, fadiga, edema 

periférico e intolerância ao exercício. No entanto, aoanalisar o DE IA (00092), observa-se a 

ausência de uma importante CD, o edema periférico. Infere-se a presença de congestão em 70 

a 80% dos casos de pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, com sinais de edema 

de membros inferiores, taquipneia, estertores pulmonares, entre outros sinais de congestão, que 

são responsáveis por ocasionar a intolerância a atividade (MANGINI et. al., 2013).  

Portanto o edema em pacientes com IC se apresenta como importante sinal de alerta 

para descompensação de pacientes acompanhados em ambulatório, o que aponta para 

importância da análise das manifestações clínicas apresentadas por esses pacientes e para a 

análise dos indicadores diagnósticos descritos no DE IA (00092). 

Identificar corretamente o DE IA (00092) nos pacientes permite ao enfermeiro detectar 

a manifestação dos sinais e sintomas,as causas que contribuem para o desenvolvimento dessas 

manifestações e traçar intervenções adequadas para a resolução do DE. Desse modo, o cuidado 

de enfermagem passa a ser centralizado nos problemas individuais e permite que o 

planejamento e as intervenções de enfermagem operem na proposta de eliminar ou atenuar as 

adversidades causadas pela manifestação do DE IA (00092)(HERDMAN; KAMITSURU, 

2018). 

Por isso, pesquisadores em busca de estabelecer uma ligação entre observação e 

investigação científica estão aprofundando seus conhecimentos nas definições operacionais e 

conceituais dos DE. O conhecimento nessa área determina a assertividade dos DE, permitindo 

que seja estabelecida uma ligação entre a observação e a investigação científica, favorecendo a 

habilidade do enfermeiro em reconhecer e identificar sinais e sintomas que constituem um 

diagnóstico específico (MARTINS et al., 2012).  
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A precisão de um DE é garantida quando o enfermeiro consegue, com clareza, 

identificar e ligar as características definidoras e fatores relacionados encontrados na avaliação 

do paciente. Entretanto essa identificação correta do diagnóstico de enfermagem é um grande 

desafio na prática clínica, pois ainda há uma dificuldade por parte dos enfermeiros no processo 

de elaboração do DE (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Embora existam estudos que comprovam que o DE IA (00092) tem importante 

prevalência nos pacientes com IC (PARK et al., 2015; PEREIRA et al., 2016), ainda há uma 

escassez de pesquisas que trabalham os indicadores diagnósticos para determinação do DEIA 

(00092)de forma precisa,além das manifestações clínicas causadas por sua presença.  

Destarte, este estudo propõe identificar o perfil sociodemográfico, clínico e os 

indicadores diagnósticos que confirmam a presença ou ausência do DE IA (00092) em pacientes 

com insuficiência cardíaca crônica em uma clínica especializada.  

1.1 Objetivos 

1.1.1 ObjetivoGeral 

Analisar as variáveis clínicas,sociodemográficas e os indicadores diagnósticos 

associados à presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade 

(00092) da NANDA-I em pacientes com insuficiência cardíaca crônica em uma clínica 

especializada.  

1.1.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar os dados sociodemográficos e clínicos de pacientes com IC 

acompanhados em consultas de enfermagem em uma clínica especializada; 

• Comparar as variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes com presença 

ou ausência do diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade (00092).    

1.2 Justificativa 

A intolerância à atividade é considerada uma resposta humana à IC e representa os 

sintomas cansaço e falta de ar aos grandes, médios e pequenos esforços relatados pelos 

pacientes, ocasionando limitações nas atividades de vida diárias e qualidade de vida, além de 

aumentar as chances de hospitalização e/ou mortalidade pela exacerbação dos sintomas 

(PEREIRAet al., 2016).  
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No intuito de explorar o que tem sido publicado sobre IC e o diagnóstico de 

enfermagem Intolerância a Atividade (00092), foi realizado uma busca bibliográfica na base de 

dados Pubmed (Medline) com os seguintes termos MESH (Medical subjectHeadings): 

heartfailureenursingdiagnosis, acompanhado pelo operador boleanoandpara realização da 

busca.  

Foram identificadas 46 publicações, onde 19 artigos mencionavam DE em IC (sendo 

citados 31 títulos dedistintos), entretanto apenas nove estudos mencionavam o DE IA (00092). 

Destes nove estudos, dois artigos (publicados pelo mesmo autor no mesmo ano) 

apontaram, através de uma revisão de literatura, um guia para orientação e realização de exame 

físico no paciente com IC, a importância dos cuidados de enfermagem, e apresentava oito títulos 

de prioritários em IC, incluindo o DE IA (00092) (DAHLEN, ROBER, 1995a, 1995b). 

Em um estudo longitudinal prospectivo realizado no estado do Rio de Janeiro, que 

buscou identificar em pacientes hospitalizados por IC descompensada os DE:Fadiga (00093), 

Intolerância a atividade (00092) e Débito cardíaco diminuído (00029), foram verificadas 

associações significativas entre as características definidoras apenasdos DE Fadiga (00093) e 

Débito cardíaco diminuído (00029) (PEREIRA et al., 2016). 

PARK et al., publicaram dois artigos referentes a DE, o primeiro foi um estudo 

descritivo retrospectivo que citava o DE IA (00092) sendo o sexto DE mais frequente em uma 

população de 272 pacientes que receberam alta hospitalar (PARK et al., 2015). No seu segundo 

estudo apontou os DE, intervenções (NIC), resultados (NOC), assim como as ligações entre 

essas taxonomias no contexto da IC (PARK et al., 2014).  

Ainda com objetivo semelhante, outro artigo encontrado na busca bibliográfica, 

classificou e comparou os 10 DE mais frequentes em pacientes hospitalizados portadores de IC 

em dois centros distintos, destacando o DE IA (00092) (CINDY et al., 2011).  

Foram encontrados outros dois estudos publicados por um mesmo pesquisador. O 

primeiro artigo objetivou avaliar a utilidade clínica das características definidoras dos seguintes 

DE: Intolerância a atividade (00092), Volume de líquidos excessivo (00026) e Débito cardíaco 

diminuído (00029). Este estudo demonstrou que cinco características definidoras do DE 

Volume de líquidos excessivo (00026) foram significativamente associadas com a presença do 

DE Débito cardíaco diminuído (00029), no entanto não houve correlação significativamente 

entre DE IA (00092) (SOUZA et al., 2015). Quanto ao segundo estudo publicado por este autor, 

o objetivo apresentando foi validar as definições operacionais dos DE através de cinco rodadas 

de avaliações de especialistas na área. Apenas o termo “ascites” foi adicionado no DE Volume 

de líquidos excessivo (00026), não contribuindo com o DE IA (00092) (SOUZA et al., 2014).   
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Por fim, o último artigo detectado na busca supracitada objetivou verificar a acurácia 

na determinação dos DE Fadiga (00093), Intolerância a atividade (00092) e Débito cardíaco 

diminuído (00029). Seus resultados levaram a reafirmar a necessidade de treinamento contínuo 

e específico para melhora da capacidade diagnosticadora dos enfermeiros (PEREIRA et al., 

2015).  

Sabe-se que enfermeiros apresentam dificuldades em aplicar seus conhecimentos para 

definição dos DE assim como desconhecem uma metodologia e referências literárias para a 

elaboração dos DE (SOUZA, VASCONCELLOS, PARRA, 2015).  

Portanto se faz necessário cada vez mais estudos nessa área. Ademais, a Classificação 

da NANDA-I sugere realização de estudos adicionais com o DE Intolerância a Atividade 

(00092) a fim de elevar a um nível de evidência 2.1 ou superior.  

É de suma importância que esteja claro para os enfermeirosa forma mais assertiva e 

resolutiva de avaliação do paciente, assim como, identificar quais são os sinais preditivos de 

descompensação, de forma que possa auxiliar seu cuidado e direcionar a importantes 

indicadores prognósticos. Após identificação dos problemas e elaboração dos DE, o enfermeiro 

deve ser capaz de colocar em prática intervenções em busca de um melhor resultado para o seu 

paciente.  

Portanto durante a atuação do enfermeiro em um cenário de uma clínica especializada 

em IC todas essas investigações precisam ser incorporadas na consulta de enfermagem. Desse 

modo o presente estudo demonstra sua relevância ao propor relacionar o perfil 

sociodemográfico, clínico e os indicadores diagnósticos do DE IA (00092) em pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica acompanhados em consulta de enfermagem em uma clínica 

especializada, identificando quais são os pontos de alerta na avaliação dos pacientes com IC 

diante do DE IA (00092). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Insuficiência Cardíaca 

A insuficiência cardíaca é considerada uma síndrome grave que afeta mais de 23 

milhões de pessoas no mundo (WRITING GROUP MEMBERS, 2016). É responsável por um 

grande número de re-hospitalizações no Brasil, tendo como principais causas a má aderência 

medicamentosa (30%), seguida de infecções (23%) e controle inadequado da ingestão de água 

e sódio (9%) (ALBUQUERQUE et al., 2015).  

A IC causa um grande impacto na vida do paciente comprometendo a qualidade de 

vida relacionada à saúde, visto que gera limitações decorrentes dos sintomas físicos e 

psicológicos. Entre os sintomas físicos, destacam-se a fadiga e a dispneia que se caracterizam 

por um agravamento progressivo. Por outro lado, entre os sintomas emocionais, destacam-se o 

medo, a insegurança e a tristeza (STUCHI; LUCAS; ARREGUY-SENA; CORDEIRO, 2017).  

A principal terminologia usada historicamente para definir IC baseia-se na fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e abrange pacientes com FEVE normal (≥ 50%), 

denominada IC com fração de ejeção preservada (ICFEp), e aqueles com FEVE reduzida (< 

40%), denominados IC com fração de ejeção reduzida (ICFEr). Por outro lado, pacientes com 

fração de ejeção entre 40 e 49% sempre foram classificados como ―zona cinzenta da fração 

de ejeção e não recebiam denominação específica. No entanto, mais recentemente, passaram a 

ser definidos como IC de fração de ejeção intermediária (ICFEi) (ROHDE et al., 2018).  

A New York Heart Association (NYHA) é uma classificação usada para descrever e 

estratificar a gravidade dos sintomas dos pacientes. É baseada no grau de tolerância ao exercício 

e varia desde a ausência de sintomas até a presença de sintomatologia em repouso, isto porque 

na maioria das formas da doença, a redução do débito cardíaco é responsável pela inapropriada 

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

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

esforço até ser observada sua diminuição no repouso (ROHDE et al., 2018). 

Existe uma classificação por estágios da IC proposta pela American College of 

Cardiology/American Heart Association ACC/AHA que destaca o desenvolvimento e a 

progressão da doença. A classificação inclui desde o paciente com risco de desenvolver IC, cuja 

abordagem deve ser realizada visando à prevenção do seu desenvolvimento (estágio A), quanto 

o paciente que possui doença estrutural cardíaca presente sem sintomas de IC (estágio B), 
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quanto àqueles que apresentam doença estrutural presente associado a sintomas de IC (estágio 

C), e aqueles em estágio avançado da doença, que são refratários ao tratamento clínico e 

necessitam de terapias específicas, como transplante cardíaco e/ou dispositivos de assistência 

ventricular (estágio D) (ROHDE et al., 2018). 

A IC se manifesta de forma bem definida e característica nos pacientes, podendo ser 

observado sintomas e sinais típicos em sua apresentação. A dispneia, ortopneia, dispneia 

paroxística noturna, fadiga, intolerância ao exercício são considerados sintomas típicos. Atosse 

noturna, ganho de peso, dor abdominal, perda de apetite associado à perda de peso, nocturia e 

oliguria são considerados sintomas menos típicos.  

Já os sinais apresentados pelos pacientes, são definidos como mais específicos (pressão 

venosa jugular elevada, refluxo hepatojugular, terceira bulha cardíaca, impulso apical desviado 

para a esquerda) e os sintomas menos específicos, porém não menos importantes (edema 

periférico, crepitações pulmonares, taquicardia, hepatomegalia, ascite e extremidades frias) 

(ROHDE et al., 2018).Portanto é de suma importância que esses sinais sejam considerados 

preditivos de alerta para descompensação desses pacientes.  

Com base em achados de exame físico à beira do leito, é possível definir o perfil clínico 

e hemodinâmico dos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, bem como 

estratificar seu risco, utilizando parâmetros de congestão e perfusão (MANGINI et al., 2013).  

Um algoritmo criado por STEVENSON (apud MANGINI et al., 2013) define que 

pacientes que apresentam congestão são classificados como “úmidos”, enquanto pacientes sem 

congestão são chamados “secos”. Pacientes com perfusão inadequada são classificados como 

“frios”, ao passo que pacientes com boa perfusão são classificados como “quentes”. Dessa 

forma, são definidos quatro perfis clínico-hemodinâmicos: categoria A (“quente e seco” ou 

compensado); categoria B (“quente e úmido”, que é mais frequente); categoria C (“frio e 

úmido”, com pior prognóstico); categoria L (“frio e seco”, que é pouco frequente). 

Dados apresentados no Registro BREATHE (n=1261) corroboram com o algoritmo de 

STEVENSON em relação ao perfil clínico-hemodinâmico na admissão hospitalar, onde o 

predomínio foi para o perfil quente-úmido que totalizou 67,4% dos casos, enquanto que os 

perfis frio-úmido e frio-seco representaram 17,8% e 5,2%, respectivamente (ALBUQUERQUE 

et al., 2013).  
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2.1.1 Diagnóstico de Insuficiência Cardíaca 

A avaliação inicial do paciente com IC apresenta como objetivos: confirmar o 

diagnóstico, identificar a etiologia e possíveis fatores precipitantes, definir modelo 

fisiopatológico (disfunção sistólica versus função sistólica preservada), definir modelo 

hemodinâmico, estimar prognóstico e identificar pacientes que possam se beneficiar de 

intervenções terapêuticas específicas (ROHDE et al., 2018). 

A definição da etiologia é etapa fundamental da avaliação dos pacientes com IC, 

contribuindo para a avaliação do prognóstico e influenciando no tratamento. Os dados obtidos 

por história, exame físico, eletrocardiograma, e exames laboratoriais são capazes de, na maior 

parte dos casos, sugerir a etiologia da IC (ROHDE et al., 2018). 

A história clínica e exame físico meticuloso devem ser feitos em todos os pacientes 

buscando os principais sinais e sintomas de IC. Porém, em pacientes crônicos, a detecção de 

sinais clínicos de congestão pode estar prejudicada ou ausente, por processos adaptativos e pela 

grande adequação do sistema linfático em lidar com congestão. Sobressaem-se, no entanto, 

sinais como terceira bulha e sintoma como ortopneia como mais específicos para o diagnóstico 

de IC (ROHDE et al., 2018). 

O exame de imagem preferencial para o diagnóstico e o acompanhamento de pacientes 

com suspeita de IC é o ecocardiograma transtorácico, visto que permite a avaliação da função 

ventricular sistólica esquerda e direita, da função diastólica, das espessuras parietais, do 

tamanho das cavidades, da função valvar, da estimativa hemodinâmica não invasiva e das 

doenças do pericárdio (ROHDE et al., 2018).  

O peptídeo natriurético do tipo B (BNP) é um polipeptídeo liberado pelos miócitos 

ventriculares em resposta à sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão e aumento da tensão 

parietal. Sua dosagem pode ser útil em casos de dúvidas diagnósticas em pacientes com queixa 

de dispneia, podendo servir como exame de triagem na atenção primária. Valores de BNP < 35 

pg/mL ou NTproBNP< 125 pg/mL praticamente excluem o diagnóstico de IC. Valores acima 

destes cortes necessitam de avaliação clínica e complementar com ecocardiografia para 

confirmar o diagnóstico, caso haja dúvidas pela avaliação clínica isolada (ROHDE et al., 2018). 

Outro exame recomendado no diagnóstico da IC por sua simplicidade, rapidez de 

obtenção e ampla disponibilidade é a radiografia simples do tórax.  É recomendada na avaliação 

inicial dos pacientes com sinais e sintomas de IC, para avaliação de cardiomegalia e congestão 

pulmonar. Porém, é válido destacar que a sensibilidade do método é bastante limitada e, ainda, 
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que a disfunção sistólica cardíaca significativa pode ocorrer sem cardiomegalia na radiografia 

de tórax (ROHDE et al., 2018).  

A última diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda recomenda a 

realização de eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, sendo indicado na abordagem inicial 

de todos os pacientes com IC, para avaliar sinais de cardiopatia estrutural como hipertrofia 

ventricular esquerda, isquemia miocárdica, áreas de fibrose, distúrbios da condução 

atrioventricular, bradicardia ou taquiarritmias, que podem demandar cuidados e tratamentos 

específicos (ROHDE et al., 2018).  

2.1.2 Tratamento farmacológico na insuficiência cardíaca 

Os objetivos do tratamento de pacientes com IC são melhorar a condição clínica, a 

capacidade funcional e a qualidade de vida, prevenir hospitalizações, impedir a progressão da 

doença, reduzir a mortalidade e prolongar a sobrevida. Para se alcançar os objetivos do 

tratamento, é necessário associar medicamentos que melhorem os sintomas e a qualidade de 

vida (como os diuréticos) com intervenções neuro-hormonais, que minimizam o 

remodelamento cardíaco e diminuem a mortalidade (FREITAS, CIRINO, 2017).  

Os betabloqueadores (BB) reduzem os efeitos deletérios da ativação sustentada do 

sistema nervoso simpático, antagonizando um ou mais receptores adrenérgicos. Eles são 

capazes de reduzir a frequência cardíaca (FC), atenuar a dilatação cardíaca e aumentar a fração 

de ejeção do VE de modo expressivo, revertendo o remodelamento cardíaco em quase três 

quartos dos pacientes. Os BB reduzem morbidade e mortalidade em pacientes com ICFER 

sintomática. São recomendados também para pacientes com infarto do miocárdio prévio e 

disfunção sistólica do VE assintomática, para reduzir o risco de morte. No início do tratamento, 

por apresentarem efeito inotrópico negativo, os BB podem piorar a função cardíaca e o quadro 

clínico devendo ser iniciado após controle adequado da volemia e compensação da IC, sempre 

em dose baixa, aumentada progressivamente (FREITAS, CIRINO, 2017). 

Assim como os BB, os IECA (inibidores da enzima conversora de angiotensina) 

constituem um grupo de fármacos com comprovados benefícios na evolução dos pacientes com 

IC, tanto em relação à morbidade, quanto à mortalidade. Isso se baseia em numerosos ensaios 

randomizados, placebo-controlados ou comparativos, que atestaram os benefícios dos IECA 

nos diferentes estágios evolutivos da IC, e de disfunção ventricular sistólica, inclusive na 

assintomática (ROHDE et al., 2018).  
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Os bloqueadores dos receptores da angiotensina II (BRA-II) estão indicados para os 

pacientes com ICFER intolerantes aos IECA. Essa intolerância é primariamente relacionada à 

tosse. Os BRA-II não devem ser utilizados em pacientes que desenvolveram angioedema com 

IECA. Os IECA permanecem como a medicação de primeira escolha na ICFER, sendo os BRA-

II uma alternativa razoável (FREITAS, CIRINO, 2017). 

Os diuréticos são a classe terapêutica mais exaustivamente utilizada em pacientes com 

IC para alívio de congestão. Isso se justifica pelo efeito terapêutico ao provocar diurese e alívio 

da sobrecarga volêmica. Entretanto, não há ensaio clínico randomizado que tenha demonstrado 

aumento de sobrevida com uso de diuréticos em pacientes com IC crônica ambulatorial 

(ROHDE et al., 2018). 

2.1.3 Tratamento não farmacológico na insuficiência cardíaca 

Devem ser enfatizados, para pacientes e cuidadores, as causas da IC, seu tratamento, 

o potencial de progressão clínica e a importância do autocuidado diário (peso, atividade física, 

cuidados com dieta, uso regular dos medicamentos, monitorização dos sinais e sintomas de 

descompensação, como piora do cansaço, flutuações de peso e limitação funcional) (ROHDE 

et al., 2018). 

O paciente deverá ser orientado a verificar diariamente o seu peso. Redução acima de 

6% em seis meses, não planejada, pode ser indicativa de caquexia cardíaca assim como, o 

aumento repentino e inesperado de dois ou mais quilos em curto período (3 dias), pode indicar 

retenção hídrica (ROHDE et al., 2018). 

Dietas com alto teor de sódio (> 6 g/dia) são reconhecidamente nocivas. A ingestão 

ideal parece ser influenciada pela classe funcional. Sendo assim, restrição de sódio (2-3 g/dia) 

é recomendada para todos os pacientes com IC e dietas mais restritas (< 2 g/dia) devem ser 

consideradas na IC moderada a grave. Restrição hídrica (< 2L/dia) é recomendada para 

pacientes com hiponatremia (< 130 mEq/L) e para aqueles com retenção líquida refratária ao 

uso de altas doses de diurético (FREITAS, CIRINO, 2017).  

É indicado a vacinação anual contra influenza e a vacinação antipneumocócica 

polivalente para todos os pacientes com IC. Recomenda-se a vacinação anual anti-influenza, 

com reforço a cada 5 anos após os 65 anos de idade, em pacientes de alto risco Estudo recente 

sugere diminuição nas internações por doença cardiovascular dos pacientes que foram 

vacinados (MOHSENI; KIRAN; KHORSHIDI; RAHIMI. 2017).  
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Todos os pacientes com IC devem ser encorajados a parar de fumar, preferencialmente 

com o auxílio de serviços especializados, para cessação do tabagismo, podendo utilizar terapias 

de reposição de nicotina e/ou fármacos moduladores, de acordo com recomendações 

universalmente aceitas (ROHDE et al., 2018).  

Os pacientes com miocardiopatia dilatada de origem alcoólica devem ser aconselhados 

a se absterem completamente da ingestão de bebidas alcoólicas, o que pode se traduzir em 

melhora substancial da função ventricular (ROHDE, BECKDASILVA, 2018).  

Pacientes que trabalham cuja tarefa esteja associada ao uso de força, devem ter sua 

troca de função avaliada de modo individual somente após otimização do tratamento 

farmacológico e não farmacológico (ROHDE et al., 2018). 

 Sabe-se que a IC está associada a um prognóstico reservado, tratamentos complexos 

e polifarmácia, que implicam em alterações do estilo de vida, e em comprometimento da 

qualidade de vida do paciente e da família, demandando acompanhamento permanente da 

equipe de saúde em virtude do acometimento psicológico que pode acorrer no início ou durante 

o curso da doença. Portento, todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento destes 

pacientes devem identificar e compreender o início dos sintomas depressivos e alterações 

cognitivas, que são fatores que podem afetar diretamente na adesão ao tratamento (ROHDE et 

al., 2018).  

Outra questão que afeta diretamente a qualidade de vida dos pacientes com IC é a 

presença de disfunção sexual. Frequentemente, os pacientes com IC referem problemas sexuais, 

e aproximadamente 25% relatam completa suspensão da vida sexual. Muitos pacientes referem 

que a atividade sexual não é realizada devido aos sintomas da IC, e relacionam impotência e 

falta de desejo aos fármacos utilizados para seu tratamento (JAARSMA, 2017).  

Pacientes com IC se beneficiam da orientação multiprossional, principalmente quando 

engajados em programas de cuidados da doença.  A educação face a face, com reforços, entrega 

de material escrito, telemonitorização e seguimento, é indicada para os pacientes se manterem 

estáveis e livre de internações. Em pacientes internados, o planejamento de alta deve começar 

tão logo o paciente esteja com a volemia estável. Durante a internação, paciente e familiares/ 

cuidadores devem receber orientações sobre a síndrome e o autocuidado. Recomenda-se que 

pacientes que tiveram internação por IC descompensada sejam seguidos em clínicas de IC ou 

em programas de manejo da doença − especialmente aqueles com alto risco de readmissão 

(ROHDE et al., 2018). 
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As clínicas de IC são classificadas conforme o grau de tratamento disponível, recursos 

humanos, equipe multidisciplinar, monitoramento, educação e estruturação física. São 

atribuições das clínicas de IC (ROHDE et al., 2018). 

• Realizar o diagnóstico diferencial, estabelecer o prognóstico, propor tratamento 

efetivo e monitorar continuamente o paciente, otimizando a relação 

custoefetividade; 

• Estimular a adesão ao tratamento farmacológico e não – farmacológico;  

• Orientar medidas de autocontrole para reconhecimento precoce dos sinais e 

sintomas de descompensação, por meio de ações educativas ao paciente e seus 

familiares;  

• Identificar e tratar as comorbidades;  

• Capacitar e atualizar profissionais com enfoque específico na atenção integral ao 

paciente, estimulando ensino e pesquisa;  

• Apoiar a criação de associações de pacientes com IC, visando melhor integração 

de seus participantes e, consequentemente, fortalecimento para suas 

reivindicações;  

• Criar mecanismo de rapidez na assistência diante das primeiras manifestações de 

agudização da doença;  

• Fornecer orientação adequada com relação aos aspectos médico trabalhistas e 

previdenciário.  

Os pacientes com IC devem contar com o planejamento familiar, a orientação de 

métodos contraceptivos deve ser individualizada com base na gravidade clínica, na classe 

funcional, na etiologia, no estilo de vida, nos valores e nas preferências. As recomendações de 

contracepção na IC devem considerar os riscos de gravidez, bem como os riscos relativos à 

eficácia dos métodos anticoncepcionais disponíveis. Além disso, devem ser abordados os 

efeitos da terapia medicamentosa para o feto. Pacientes com fração de ejeção gravemente 

reduzida e em classes funcionais III e IV devem ser desencorajadas a engravidar (ROHDE et 

al., 2018). 

Programas de exercício na IC promovem progressivo aumento da capacidade 

funcional, requerendo aumento gradual da carga de trabalho de 40 a 70% do esforço máximo, 

por 20 a 45 minutos, três a cinco vezes por semana, por 8 a 12 semanas. No entanto, os efeitos 

em longo prazo ainda não estão completamente estabelecidos, mas há indícios de ação favorável 
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no remodelamento ventricular esquerdo. Para pacientes com sintomas avançados (classe IV da 

NYHA), ainda não há dados suficientes para indicar programas de exercício (ROHDE et al., 

2018). 

2.1.4 Teste de caminhada de 6 min (TC6M) no contexto da insuficiência cardíaca. 

A limitada tolerância aos esforços na IC é frequentemente a primeira e principal 

característica clínica da doença. Na identificação dessa intolerância ao esforço, o teste de 

caminhada de seis minutos (T6m) tem sido utilizado como instrumento para avaliar a evolução 

após diferentes intervenções (TEIXEIRA et. al., 2018).  

A realização do TC6M pode estar associada a diversos objetivos, principalmente: 

avaliação da resposta a condutas terapêuticas; obtenção de um indicador de capacidade 

funcional; e predizer morbidade e mortalidade em pacientes com doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Com essas finalidades, o TC6M já foi amplamente pesquisado em cardiopatas 

no cenário ambulatorial, principalmente em portadores de insuficiência cardíaca crônica 

(FERREIRA, FERREIRA, BATISTA, ROSA, 2015). 

Dessa maneira, podendo constituir instrumento auxiliar de avaliação e 

acompanhamento da capacidade funcional, além de poder basear a prescrição de exercícios 

nessa população de pacientes, o teste de caminhada de seis minutos constitui um teste seguro, 

válido, confiável e requer um mínimo de equipamentos para sua realização, ou seja, um 

instrumento pouco oneroso e de fácil aplicação. Contudo é necessário que sua aplicação seja 

realizada de forma padronizada, podendo, dessa forma, assegurar a fidedignidade do processo 

(BRITO, SOUSA, 2006).  

Apresenta como contraindicações absolutas: angina instável, infarto agudo do 

miocárdio recente. Como contraindicações relativas: frequência cardíaca de repouso maior que 

120 bpm., pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg, pressão arterial diastólica maior que 

100 mmHg. Além disso, antes da realização do teste, deve ser investigada a presença de 

arritmias graves nos últimos seis meses (BRITO, SOUSA, 2006). 

O Guideline para o teste de caminhada de 6 minutos recomenda como medidas de 

segurança que o teste seja efetuado num local em que medidas de emergência estejam 

rapidamente acessíveis, como a reanimação cardiopulmonar. O profissional de saúde que 

realize deve ter experiência em reanimação. O teste deve ser interrompido se o doente 

apresentar dor torácica, dispneia grave, dor muscular nos membros inferiores, sudorese e 

palidez (ATS, 2002). 
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O local do teste deve ser um corredor interior (ou exterior com bom tempo), plano e 

de superfície dura, sem desvios ou obstáculos, de 30 metros e com marcações de 3 em 3 metros. 

O equipamento necessário consiste num cronómetro, marcações dos pontos de virada, uma 

cadeira, esfigmomanómetro, e registro de voltas e distância percorrida, assim como parâmetros 

basais e finais. Um oxímetro de pulso é considerado opcional, pois é considerada a distância 

como objetivo principal e, se repetido, a melhoria na distância e de sintomas são os parâmetros 

utilizados (ATS, 2002).  

O paciente deve usar roupa e sapatos confortáveis, a medicação habitual, se for o caso 

apenas uma refeição ligeira, e não ter realizado esforço físico significativo nas 2 horas 

anteriores. No caso de repetição do teste, este deve ser feito na mesma altura do dia (ATS, 

2002).  

O participante deve estar sentado nos 10 minutos antes do teste, altura em que serão 

registados os parâmetros basais, Antes do teste, é explicado em que consiste e o que se pretende 

(distância máxima em 6 minutos) e pode mesmo o técnico exemplificar com uma volta (ATS, 

2002).  

O teste de caminhada de seis minutos constitui um instrumento seguro de avaliação do 

sistema cardiorrespiratório. O teste deverá ser interrompido imediatamente, caso durante a 

realização dele o paciente apresente dor torácica, dispneia intolerável, sudorese, palidez, tontura 

e/ou câimbras (BRITO, SOUSA, 2006). 

De acordo com o protocolo proposto pela ATS, o avaliador não deverá caminhar junto 

com o paciente. Entretanto, algumas vezes, esse procedimento torna-se necessário, como por 

exemplo, para carregar fonte de oxigênio ou dar maior segurança em caso de déficits de 

equilíbrio (principalmente idosos). Nesses casos, o avaliador deverá caminhar sempre atrás do 

sujeito (BRITO, SOUSA, 2006). 

Durante a realização dos testes, frases de encorajamento podem ser utilizadas em 

períodos de tempos. Segundo a ATS, o encorajamento deverá ser utilizado a cada minuto, por 

meio de frases padronizadas.  Oxigenioterapia poderá ser instituída, caso a oximetria de pulso 

do paciente registre valores inferiores a 85% (BRITO, SOUSA, 2006). 

 Ao término do teste, os dados vitais coletados inicialmente deverão ser novamente 

avaliados. Além disso, será calculada a distância caminhada pelo paciente. Sugere que pessoas 

saudáveis possam caminhar, durante o Teste de Caminhada de Seis Minutos, distâncias 

variando entre 400 metros e 700 metros (BRITO, SOUSA, 2006). 
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2.2 Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

A insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa que resulta em um número 

considerável de hospitalizações.  O descontrole do número de reinternações faz com que a IC 

seja a principal causa de hospitalização cardiovascular no Brasil e no mundo, com alto consumo 

de recursos. O alto número de internações, o custo elevado a cada admissão hospitalar e a 

incapacidade que a doença gera ao seu portador, muitos em fase laboral ativa, faz com que a IC 

se associe a graves consequências sociais e econômicas (BARROS E SILVA et al., 2014).  

O tratamento não farmacológico dos portadores de IC vem demonstrando benefícios 

na redução dessas reinternações, melhora da sobrevida e, principalmente, da qualidade de vida. 

A estratégia, baseada em educação em saúde, engloba o conhecimento da síndrome e seu o 

autocuidado, envolvendo orientações como restrição hidrossalina, atividade física, verificação 

diária de peso, reconhecimento precoce de sinais e sintomas de descompensação, entre outras 

medidas (MANTOVANI et al., 2015).  

Entretanto, apesar da associação do tratamento não farmacológico ao tratamento 

farmacológico otimizado, as taxas de readmissão hospitalar após a alta por IC ainda são 

consideradas elevadas e estão relacionadas, principalmente, a má adesão à terapia prescrita ou 

a incapacidade do paciente de identificar a sintomatologia preditiva de agudização da doença 

(MANTOVANI et al., 2015).  

Portanto é extremamente importante que o paciente receba orientações acerca do seu 

tratamento, farmacológico e não-farmacológico, e essas informações devem ser fornecidas 

desde a admissão até a alta hospitalar evidenciando o papel fundamental do enfermeiro, no 

sentido de reforçar a necessidade de se manter o cumprimento adequado da terapêutica proposta 

no domicílio e no acompanhamento ambulatorial (SOUZA; QUELUCI, 2014). 

Sabe-se que os enfermeiros são notáveis educadores da saúde, possuindo a importante 

tarefa de intervir no conhecimento do paciente com IC, capacitando-o como principal gestor do 

seu processo de adoecimento e tratamento. Foi realizado um estudo em 2011 e 2012 em duas 

clínicas especializadas de IC cujo objetivo foi analisar a adesão ao tratamento de pacientes 

portadores de insuficiência cardíaca acompanhados por enfermeiros. A pesquisa mostrou que 

de um total de 124 pacientes com autocuidado adequado, metade havia comparecido a pelo 

menos quatro consultas de enfermagem antes de serem incluídos no estudo. Esse dado 

demonstra a importância do enfermeiro no seguimento desses pacientes e a contribuição na 

melhora da qualidade de vida, controle da doença e autocuidado (SILVA et al., 2015).  
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Enfermeiros que assistem pacientes com insuficiência cardíaca crônica vivenciam a 

dificuldade de interpretação de sinais e sintomas que se apresentam como consequência do 

processo fisiopatológico; além disso, lidam frequentemente com outros aspectos inerentes ao 

ser humano, que se desestabilizam diante da doença e de seu tratamento (PEREIRA et al., 

2015). 

Uma revisão sistemática de estudos randomizados encontrou uma redução de 25% no 

total do número de reinternações por descompensação de IC para tratamentos 

multidisciplinares, dentre eles, a educação em saúde e monitoramento telefônico. O 

monitoramento telefônico tem sido utilizado por enfermeiros como estratégia para o processo 

educativo, para a identificação de sinais de descompensação por IC e orientação à procura de 

atendimento médico (OLIVEIRA et al., 2017).  

Enfermeiros especialistas em IC estão constantemente em busca de estratégias que 

possam melhorar a adesão ao tratamento e aperfeiçoar o autocuidado, com ênfase nos 

programas educativos, importante ferramenta usada pela equipe multiprofissional no 

acompanhamento desses pacientes. Esses profissionais de saúde tem o intuito de aperfeiçoar o 

autocuidado visando à melhoria na qualidade de vida dos pacientes e diminuição na utilização 

dos serviços de emergência (ARRUDA et al., 2017).  

Neste contexto, o papel do enfermeiro na IC tem sido fortemente focado em 

intervenções terapêuticas, educativas e de autocuidado. A efetividade do diagnóstico de 

enfermagem em pacientes em domicílio, em ambulatório e de hospitalização com insuficiência 

cardíaca deve ser explorada, dada sua relevância para a prática clínica (GALVÃO et. al., 2016). 

Outra estratégia importante são as clínicas especializadas em insuficiência cardíaca, 

que têm por objetivo garantir uma assistência de qualidade aos portadores da doença e ajudar 

na aplicação prática do tratamento adequado, possibilitam um melhor conhecimento do perfil 

desse grupo de pacientes e, em consequência, a elaboração de estratégias para reduzir desfechos 

adversos nessa população (BARROS E SILVA et al., 2014).  

Neste cenário de clínicas especializadas é de grande importância o desenvolvimento 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), pois confere maior segurança aos 

pacientes, melhora a qualidade da assistência e a autonomia aos profissionais de enfermagem, 

por organizar o trabalho quanto ao método, pessoal e instrumentos e viabilizar a 

operacionalização do Processo de Enfermagem (COFEN, 2009).  

O Processo de Enfermagem (PE), em todas as suas etapas, constitui-se como 

ferramenta essencial na prática clínica do enfermeiro e determina o estabelecimento do 

diagnóstico de enfermagem (DE), que é considerado o norteador para a escolha das 
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intervenções mais adequadas visando alcançar os resultados esperados a cada indivíduo no 

contexto do cuidado. A Sistematização da Assistência de Enfermagem é atividade privativa e 

de responsabilidade do enfermeiro, mediante a utilização de taxonomias validadas 

internacionalmente para todas as etapas do processo (COFEN, 2009).  

Este instrumento metodológico orienta o cuidado profissional e a documentação da 

prática profissional, aumentando a visibilidade e o reconhecimento da profissão. Para isso, o 

Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas e interdependentes: 1- 

Histórico de Enfermagem; 2- Diagnóstico de Enfermagem; 3- Planejamento; 4- 

Implementação; 5- Avaliação de Enfermagem (COFEN, 2009).  

Dentre as etapas, o diagnóstico de enfermagem é reconhecido como guia para o 

planejamento e implementação das intervenções, pois representa a base para a seleção das ações 

ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados (RIBEIRO et.al., 

2015). 

A incorporação dos diagnósticos de enfermagem propicia a elaboração de um plano 

de cuidados, contemplando as necessidades biológicas, físicas e emocionais mais afetadas 

tornando o cuidado individualizado e sistemático. Vale ressaltar a importância do processo de 

enfermagem como método de trabalho do enfermeiro no cuidado aos pacientes (RIBEIRO 

et.al., 2015).  

2.3 Diagnóstico de Enfermagem Intolerância a atividade (00092) 

Os diagnósticos de enfermagem são julgamentos clínicos sobre as repostas dos 

indivíduos a problemas de saúde reais ou potenciais, os quais subsidiam as intervenções de 

enfermagem para o alcance de resultados, pelos quais os enfermeiros são responsáveis. Esse 

julgamento fornece critérios para avaliação da assistência, além de direcionar o cuidado, 

facilitar a pesquisa e o ensino, estimular o paciente a participar de seu tratamento e do plano 

terapêutico e, contribuir para expansão do conhecimento próprio da enfermagem (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Em definição, o diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade (00092) é 

considerando como “energia fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou completar 

as atividades diárias requeridas ou desejadas”. Este, se encontra no domínio quatro, que é 

referente à atividade e repouso, na classe IV - respostas cardiovasculares/pulmonares. 

Apresenta como características definidoras: alterações eletrocardiográficas refletindo isquemia, 

alterações eletrocardiográficas refletindo arritmias, desconforto aos esforços, dispneia aos 
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esforços, relato verbal de fadiga, relato verbal de fraqueza, resposta anormal da frequência 

cardíaca à atividade, resposta anormal da pressão sanguínea à atividade. Os fatores relacionados 

são: desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio; estilo de vida sedentário; fraqueza 

generalizada; imobilidade; repouso no leito (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

Uma revisão integrativa de literatura que buscava a identificação dos diagnósticos de 

enfermagem mais comumente relatados na literatura no Perioperatório de cirurgia cardíaca 

identificou 13 estudos e constatou como o principal diagnóstico de enfermagem no período pré-

operatório o diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade (00092) (NAKASATO et al., 

2015).  
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3 MÉTODO 

A metodologia do presente estudo foi descrita conforme a iniciativa denominada 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) (Anexo 1). 

Trata-se de um check-listque contém uma lista de verificação composta por 22 itens, com 

recomendações sobre o que deve ser incluído para uma descrição mais precisa e completa de 

estudos observacionais (MALTA et. al., 2015).  

3.1 Desenho do Estudo 

Trata-se de um estudo observacional, transversalcuja fonte de dados da pesquisa 

foramos registros de prontuários de pacientes de uma Clínica Especializada em Insuficiência 

Cardíaca.  

3.2 Contexto 

Estudo realizado na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente (CICCV), 

localizada no espaço do Centro de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso no município de 

Niterói/RJ. A clínica encontra-se situada no campus do Mequinho da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), e funciona todas as sextas-feiras, no horário de 08:00 às 17:00hrs.  

O atendimentoda clínica é realizado por equipe multiprofissional, com atuação de 

enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogo, pedagogo e educador físico, 

contando com a participação de graduandos, mestrandos e doutorandos nas diversas áreas.  

Foram recrutados para a participação desse estudo todos os pacientes da Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valenteque no período de coleta de dados estavam ativos na 

clínica (92 pacientes), porém a população do presente estudo foi composta por 61 

pacientes.Consideram-se pacientes ativos aqueles que frequentam ou frequentaram nos últimos 

dois anos as consultas multiprofissionais, salas de espera, grupos de orientação e convívio, e 

atividades externas (passeios em grupo). 

A Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente padroniza que seus pacientes 

sejam atendidos em consultas multiprofissionais, respondam a questionários de avaliação da 

qualidade de vida, fadiga, autocuidado e depressão assim como realizem o teste de caminhada 

de seis minutos periodicamente a cada seis meses. Quando o paciente apresenta necessidades e 

demandas de mais atendimentos, os prazos diminuem e o pacientes irá à Clínica com maior 
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frequência. Essa decisão acontece nos rounds clínicos, que ocorrem ao término do atendimento 

semanal.  

O período de coleta de dados nos prontuários ocorreu entre 24 de maio de 2019 a 30 

de junho de 2019.  

Foi criado um instrumento pela pesquisadora para coleta de dados que reúne 

características sociodemográficas, clínicas, exame físico e a presença ou ausência do 

diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade (00092), com as suas respectivas 

características definidoras e fatores relacionados (Apêndice 2). Foram priorizados a coleta dos 

dados mais recentes dos prontuários de cada paciente incluído no estudo (última consulta).  

3.3 Participantes 

O presente estudo contou com a participação de 61 participantes, todos os prontuários 

incluídos foramde pacientes adultos com diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca crônica 

que atenderam aos dois critérios destacados abaixo: 

• Prontuários que continham contato telefônico atualizado nos registros; 

• Pacientes que puderam comparecer a Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração 

Valentepara assinatura do TCLE.  

Foram excluídos do estudo os pacientes que apresentaram ao menos um dos critérios 

destacados abaixo: 

• Prontuários que não continham instrumentos preenchidos do teste de caminhada 

de 6 minutos (TC6M) entre o período de março de 2017 a maio de 2019;  

• Prontuários que não continham instrumentos preenchidos do questionário 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ)entre o período de 

março de 2017 a maio de 2019;  

• Prontuários que não continham instrumentos preenchidos do questionário Dutch 

Fatigue Scale (DUFS) entre o período de março de 2017 a maio de 2019.  

3.4 Variáveis do estudo 

Todas as variáveis analisadas no presente estudo foram retiradas dos registros dos 

prontuários dos pacientes, sendo realizado o preenchimento do instrumento de coleta de dados 

criado pela pesquisadora (Apêndice 2).  
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Foram investigadas variáveis sociodemográficas, clínicas, avaliação da qualidade de 

vida, nível de fadiga e avaliação da resposta cardiovascular dos pacientes ao exercício, além da 

sensação de fadiga e dispneia relatadas pelos pacientes durante a realização do teste de 

caminhada de seis minutos (TC6M).  

As variáveis sociodemográficas foram: idade, gênero, estrutura familiar (vivendo com 

a família ou sozinho), escolaridade (anos de estudo), situação conjugal, ocupação e renda 

mensal do paciente. As variáveis clínicas analisadas foram: identificação da presença ou 

ausência do diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade (00092), medicações em uso, 

comorbidades, história familiar, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, classe funcional de 

acordo com a Classificação da New York Heart Association (NYHA), tempo de progressão e 

tratamento da insuficiência cardíaca crônica.  

Para que houvesse um consenso na definição do DE IA (00092), foi criado um quadro 

(ROHDE et al., 2018; HERDMAN, KAMITSURU, 2018; NETO, 2011) com as definições 

operacionais para a identificação das características definidoras e fatores relacionados do DE 

em questão (Quadro 1 e Quadro 2), clarificando o que foi considerado nos registros clínicos 

dos prontuários para identificação do DE Intolerância a Atividade (00092). 

Para que fosse determinada a presença do DE IA (00092) foi necessária à identificação 

concomitante de uma ou mais características definidoras e um ou mais fatores relacionados nos 

registros dos prontuários.  

Após o preenchimento dos instrumentos de coleta de dados, dois peritos (enfermeiros 

e docentes) com experiência em diagnósticos de enfermagem avaliaram todos os instrumentos 

preenchidos.    

Quadro 1: Definições Operacionais para a identificação das características definidoras. Niterói, RJ, 

Brasil, 2019. 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 
DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

Alteração no eletrocardiograma 
Essa característica não foi analisada visto que não foram encontrados 

eletrocardiogramas atualizados em todos os prontuários dos pacientes. 

Desconforto ao esforço 

Registro clínico de angina pectoris durante e/ou após atividade física. 

Registro do relato verbal do paciente de desconforto ou dor localizada no 

centro do peito, sensação de pressão, aperto e queimação no tórax durante 

e/ou após atividade física. 

Dispneia ao esforço 

Registro clínico de dispneia ao esforço.  

Registro do relato verbal do paciente de falta de ar, sensação de 

dificuldade para respirar. 
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CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 
DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

Fadiga 

Registro clínico de fadiga. 

Registro do relato verbal do paciente de sensação de desgaste, cansaço e 

falta de energia. 

Fraqueza generalizada 

Registro clínico de fraqueza generalizada e/ou fraqueza nos membros 

inferiores. 

Registro do relato verbal do paciente de sensação de fraqueza por todo o 

corpo ou fraqueza nas pernas.  

Resposta anormal da FC a 

atividade 

Registro clínico de taquicardia desencadeada por realizar atividade física. 

Registro do relato verbal do paciente de sensação de palpitação e/ou 

coração acelerado durante atividade física, ou após o término da atividade 

física. 

Resposta anormal da PA a 

atividade 

Registro clínico de hipertensão arterial desencadeada por realizar 

atividade física. 

Registro do relato verbal do paciente de elevação da pressão arterial 

durante e/ou após o término da atividade física.  

Fonte: Autor, 2018. Legenda: DE- Diagnóstico de Enfermagem; FC- frequência cardíaca; PA- pressão 

arterial. 

Quadro 2: Definições Operacionais para aidentificação dos fatores relacionados do diagnóstico de 

enfermagem (DE) Intolerância a Atividade (IA) (00092). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

FATORES RELACIONADOS DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

Desequilíbrio entre a oferta e 

demanda de oxigênio 

Registro clínico de cardiomiopatia dilatada (ventrículos dilatados sem 

força para enviar o sangue ao sistema circulatório – disfunção sistólica).  

Registro clínico de cardiomiopatia restritiva (as paredes do coração estão 

rígidas, restringindo o coração de estender-se e encher-se de sangue 

adequadamente – disfunção diastólica). 

Registro clínico de cardiomiopatia hipertrófica (uma porção do miocárdio 
encontra-se hipertrofiada criando uma deficiência funcional do músculo 

cardíaco).  

Registro clínico de congestão pulmonar.  

Registro clínico de arritmias levando a alterações do débito cardíaco. 

Registro do relato verbal do paciente de dor no peito durante a atividade 

física que melhora logo após o repouso (angina estável), tontura, desmaio 

e cansaço durante e/ou após atividade física.  

Estilo de vida sedentário 

Registro clínico de sedentarismo. 

Registro do relato verbal do paciente de ausência ou diminuição de 

atividades físicas e/ou esportivas.  

Falta de condicionamento físico 

Registro clínico de falta de condicionamento físico. 

Registro do relato verbal do paciente de não apresentar condições físicas 

e/ou psicológicas para realização de atividade física.  

Imobilidade 
Registro clínico de imobilidade física. 

Registro do relato verbal do paciente de não movimentar-se.  

Inexperiência com uma atividade 
Esse fator relacionado não foi utilizado pela pesquisadora devido a sua 

definição não apresentar-se de forma clara e expressiva.   

Fonte: Autor, 2018. 
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Foram também investigadas variáveis relativas à manifestação/sintomatologia da 

doença, tais como: estado geral, horas de sono, uso de medicamentos e número de travesseiros 

utilizados para dormir, prática de atividade física, exame físico cardiovascular, presença de 

angina de esforço, presença de edema de membros inferiores.  

3.5 Fonte de dados e Mensuração 

A fonte de dados da pesquisa foram os dados registrados nos prontuários dos pacientes 

da clínica de IC, entre o período de março de 2017 a maio de 2019. Justifica-se esse recorte 

temporal devido a implementação de um novo modelo do instrumento de consulta de 

enfermagem. 

A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire (MLHFQ) (Anexo 2), um questionário desenvolvido especificamente 

para insuficiência cardíaca, que foi traduzido e validado para seu uso no Brasil.  

Esse questionário é composto por 21 questões, divididas em três esferas, sendo as 

perguntas de 1 a 7, 12 e 13 referentes às dimensões físicas, relacionadas com as queixas de 

dispneia e fadiga. As perguntas sobre a dimensão emocional encontram-se nos itens 17 a 21, já 

as perguntas 8,9,10,11,14,15,16 são relativas a questões gerais, tais como: considerações 

financeiras, efeitos colaterais de medicamentos e estilo de vida (CARVALHO et. al., 2009). 

O escore de cada pergunta varia entre zero a cinco pontos, sendo zero sem limitações 

e cinco limitação máxima. O escore total pode variar de zero a 105 pontos, sendo que o escore 

mais baixo representa uma melhor qualidade de vida, cujo ponto de corte que classifica como 

boa qualidade de vida são os escores de até 26 pontos, moderada qualidade 27-45 pontos e 

qualidade de vida ruim acima de 46 pontos. Os itens devem ser respondidos levando em 

consideração o período compreendido entre o último mês (CARVALHO et. al., 2009). 

O escore de fadiga foi avaliado pelo instrumento Dutch Fatigue Scale (DUFS) (Anexo 

3) que mede fadiga definida como “uma sensação opressiva e sustentada de exaustão e de 

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

O questionário adaptado para a versão brasileira é composto por oito perguntas, e os 

escores nos itens podem ser somados num escore total que varia de oito a quarenta pontos 

(quanto mais alto o escore, maior a intensidade da fadiga). O item seis precisa ser corrigido 

antes de se computarem os escores totais, pois o conteúdo de seu enunciado tem sentido 

contrário aos dos demais. Os itens devem ser respondidos considerando o períodocompreendido 
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entre os últimos três a seis meses. Cada um é respondido em uma escala tipo likert de cinco 

pontos, no qual um significa que essa situação não ocorre e cinco que a situação ocorre sempre 

(FINI, 2010). 

A avaliação da resposta cardiovascular dos pacientes ao exercício e a sensação de 

fadiga e dispneia durante a atividade física foram avaliadas através da busca dos dados no 

impresso preenchido relativo ao teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) (Anexo 4).  

Este impresso do TC6M conta com dados relativos à identificação pessoal, ao exame 

físico cardiovascularpré-teste (AP, AC, PA, FC, SpO2), uso de medicamentos, último horário 

de alimentação e limitações para sua realização.  

Para a avaliação da resposta cardiovascular do paciente a exposição ao exercício, são 

verificados no segundo, quarto e sexto minutos do teste de caminhada a frequência cardíaca, 

saturação de oxigênio periférico e o relato verbal da sensação de fadiga e dispneia de acordo 

com a escala de Borg modificada (ATS, 2002). A avaliação após o teste de caminhada é 

realizada com exame físico cardiovascular, além da frequência cardíaca de recuperação no 

primeiro minuto após o encerramento do teste de caminhada.  

Para cada paciente que realiza o TC6M é calculado a distância predita que o paciente 

deve atingir em seis minutos de caminhada. Para a realização desse cálculo, utiliza-se na Clínica 

de Insuficiência Cardíaca Coração Valente a equação de referência utilizado no estudo de 

Enright&Sherrille (DOURADO, 2011) conforme descrita abaixo no Quadro 3. Após o término 

do teste de caminhada é feito o cálculo da porcentagem que o paciente atingiu de acordo com a 

distância predita e percorrida. 

Quadro 3: Fórmula para cálculo de distância predita para realização do TC6M em metros na Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente.Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

Sexo Masculino: 

DTC6m = (7,57 x estatura-cm) – (5,02 x idade-anos) – (1,76 x peso-kg) – 309 

 

Sexo Feminino: 

DTC6m = (2,11 x estatura-cm) – (2,29 x peso-kg) – (5,78 x idade-anos) + 667 

 

A escala de Borg é indicada para os testes de esforço percebido, sendo que as 

classificações dessa escala crescem linearmente com a intensidade do exercício, frequência 

cardíaca e o consumo de oxigênio, permitindo avaliar de maneira subjetiva a intensidade do 

exercício, como esforço geral percebido, dispneiae fadiga muscular. A escala de Borg 
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modificada é a mais utilizada na prática clínica, podendo ser mensurada de forma verbal durante 

o teste de caminhada de 6 minutos numa escala de 0 a 10, onde cada número corresponde à 

intensidade da dispneia e fadiga, desde nenhuma até máxima (ATS, 2002).  

3.6 Viés 

A realização da coleta de dados dos prontuários foi realizada exclusivamente pela 

pesquisadora e mais dois membros de sua equipe de pesquisa, que foram devidamente treinadas 

pela pesquisadora a fim de evitar viés de informação na coleta de dados.  

Para que fosse garantido uma normatização na busca e registro dos dados do prontuário 

do paciente para o instrumento de coleta de dados da presente pesquisa, foi realizado um 

processo de treinamento da pesquisadora com os dois membros da equipe de pesquisa.  

Cada membro da equipe coletou individualmente os dados de um mesmo prontuário e 

posteriormente a pesquisadora e os demais membros da equipe analisaram e discutiram os 

registros das informações. Esse processo foi realizado em cinco momentos diferentes, a fim de 

garantir uma maior uniformização na coleta e no registro.  

No processo de identificação do DE IA (00092) o quadro de Definições Operacionais 

para identificação das características definidoras e fatores relacionados (quadro 1) foi utilizado 

normatizando o processo de identificação do DE IA (00092). 

Após o preenchimento dos instrumentos de coleta de dados, dois peritos com 

experiência em diagnósticos de enfermagem avaliaram todos os instrumentos preenchidos para 

garantir a fidedignidade na identificação do DE IA (00092) a fim de evitar viés de julgamento 

clínico.   

3.7 Tamanho do estudo 

Foram incluídos os prontuários de todos os pacientes ativos da Clínica de Insuficiência 

Cardíaca Coração Valente (n=92).  

3.8 Variáveis quantitativas e métodos estatísticos 

Os dados foram inseridos em um banco de dados no Microsoft Excel e analisados por 

meio do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 22.0. As variáveis 

contínuas foram expressas como média e desvio padrão para aquelas com distribuição simétrica 
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e mediana e amplitude interquartil para aquelas com distribuição assimétrica. As variáveis 

categóricas foram expressas como números absolutos e percentuais. 

Para verificar as associações das variáveis clínicas e sociodemográficas dos pacientes 

com a presença ou ausência do DE IA (00092) foi utilizado o Teste T de Student para variáveis 

contínuas quando essas tinham apresentação normal, e o teste Mann-Whitney, quando eram 

dados com apresentações anormais. Para comparação entre os dados categóricos foi utilizado o 

teste Qui-Quadrado.  

3.9 Aspectos Éticos 

Conforme orienta a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, esta 

pesquisa garante a manutenção do sigilo, confidencialidade e privacidade dos dados do sujeito 

da pesquisa.  

Foi solicitada assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para todos os 

participantes (Apêndice 1). O estudo conta com aprovação do comitê de ética em pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF com o n.º3.346.637 (Anexo 5).  

Como benefícios do presente estudo, destaca-se a possibilidade de gerar conhecimento 

para entender, prevenir, ou aliviar os problemas associados ao DE Intolerância a Atividade 

(00092) causado pela insuficiência cardíaca; atuar nos fatores que afetam o bem-estar dos 

sujeitos participantes e os indivíduos próximos;direcionar a assistência de Enfermagem pautada 

em evidências científicas.  

Mesmo tendo sido realizado a coleta de dados nos prontuários, esse estudo aponta 

comoriscos a invasão de privacidade da utilização dos dados particulares, que foi controlado 

através da solicitação de autorização para utilização das informações além da garantiado sigilo 

da identidade. 
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4 RESULTADOS 

Dentre os 92 pacientes recrutados após levantamento dos prontuários da Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente (CICCV), 20 não atenderam aos critérios de 

elegibilidade (13 foram excluídos por não possuírem contato telefônico atualizado, sete por não 

possuírem registros nos prontuários dos questionários de qualidade de vida, fadiga e TC6M).  

Dos 72 pacientes que foi solicitado autorização para utilização dos registros dos 

prontuários e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 11 se recusaram. 

Portanto ao final, compuseram o estudo, prontuários de 61 participantes, conforme demonstra 

a Figura 1. 

Figura 1: Fluxograma de recrutamento e inclusão de participantes do estudo. Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

 

A Tabela 1apresenta as características sociodemográficas dos 61 pacientes 

participantes do estudo. Há predomínio do sexo masculino (52,5%), com média de idade de 

63,2±11,9.A cor autodeclarada branca foi a de maior prevalência (37,7%). Quase metade da 

população possui estado civil casado (47,5%), grau de escolaridade baixo (42,6% fundamental 

incompleto) e 58,9% são aposentados com renda de até dois salários mínimos (45,9%). 
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Tabela 1: Características sociodemográficas dos pacientes da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração 

Valente (n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

 

A Tabela 2apresenta dados referentes aos registros do teste de caminhada de 6 minutos 

(TC6M), escores dos questionários de qualidade de vida (MLHFQ) e fadiga (DUFS) dos 

pacientes com insuficiência cardíaca crônica acompanhados na CICCV.  

O IMC dos pacientes apresentou mediana de 30 Kg/m2(p-valor <0,001).Na avaliação 

do TC6M os pacientes percorreram uma média de distância de 358±124,83 metros, sendo que 

a média da distância predita foi 477±90,95 metros. Os escores de qualidade de vida 

apresentados na população estudada foram 39,22±23,17 de acordo com o MLHFQ, e o escore 

de fadiga identificado nesse grupo através do DUFS apresentou mediana 23(17-31) e p-valor 

=0,011. 

Tabela 2: Apresentação do teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), dos questionáriosMinnesota 

Living with Heart FailureQuestionnaire (MLHFQ)e Dutch Fatigue Scale (DUFS)dos pacientes da 

Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente (n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

VARIÁVEIS TOTAL (N=61) P-VALOR || 

TC6M    

IMC‡ 30(25-32) <0,001 

Distância percorrida † 358±124,83 0,451 

   Distância predita † 477±90,95 0,601 

Escore do MLHFQ† 39,22±23,17 0,115 

Escore do DUFS‡ 23(17-31) 0,011 

Legenda: † média±desvio padrão; ‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); || Shapiro-Wilk; 

TC6M- teste de caminhada de 6 minutos; MLHFQ- Minnesota Living WithHeart 

FailureQuestionnaire; DUFS- Dutch Fatigue Scale.  

 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS N=61 

Sexo, masculino* 32(52,5) 

Idade† 63,2±11,9 

Cor autodeclarada, branca* 23(37,7) 

Estado civil, casado* 29(47,5) 

Escolaridade, ensino fundamental incompleto* 26(42,6) 

Ocupação, aposentado* 33(58,9) 

Renda (até 2 salários mínimos) * 28(45,9) 

Legenda: * n(%); † média ± desvio padrão. 
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A Tabela 3 apresenta a incidência do diagnóstico de enfermagem (DE) Intolerância a 

Atividade (IA) (00092), os fatores relacionados, características definidoras, condição associada 

e população em riscodos pacientes da CICCV.  

É válido lembrar que para a identificação do DE IA (00092) no presente estudo foi 

necessário ser encontrado no prontuário a associação de pelo menos um fator relacionado e uma 

característica definidora de acordo com a NANDA-I. Dentre os 61 participantes da pesquisa, 

15 foram considerados com ausência do DE IA (00092) porque foram identificados apenas 

características definidoras ou fatores relacionados, de forma isolada.  

Ogrupo que não apresentou o DE IA (00092) expôs os seguintes fatores relacionados: 

estilo de vida sedentário (n=7), falta de condicionamento físico (n=7), e as seguintes 

características definidoras: fadiga (n=6), desconforto ao esforço (n=1) e dispneia ao esforço 

(n=1). 

Quando analisado o grupo dos pacientes que manifestaram o DE IA (00092) (n=46), 

os fatores relacionados mais presentes foram: desequilíbrio entre a oferta e demanda de 

oxigênio (n=37), falta de condicionamento físico (n=18), e estilo de vida sedentário (n=12).Já 

as características definidoras mais observadas foram: dispneia ao esforço (n=36), fadiga (n=26), 

e desconforto ao esforço (n=17). 

Quando analisada a condição associada à presença do DE (n=46), o item problema 

circulatório esteve presente em todos os participantes (n=46) e para aanálise da população em 

risco o item identificado foi história anterior de intolerância a atividade (n=46). 

Tabela 3: Apresentação do Diagnóstico de Enfermagem(DE) Intolerância a Atividade (IA) (00092)dos 

pacientes da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente(n=46). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM INTOLERÂNCIA A 

ATIVIDADE (NANDA-I) (00092) 
N(%) 

Incidência * 46(100) 

Fatores Relacionados* 

Desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio 37(80,4) 

Falta de condicionamento físico 18(39,1) 

Estilo de vida sedentário 12(26,1) 

Inexperiência com uma atividade 0(0) 

Imobilidade 0(0) 

Características Definidoras * 

Dispneia ao esforço 36(78,3) 

Fadiga 26(56,5) 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM INTOLERÂNCIA A 

ATIVIDADE (NANDA-I) (00092) 
N(%) 

Desconforto ao esforço 17(36,9) 

Resposta anormal da pressão arterial a atividade 10(21,7) 

Resposta anormal da frequência cardíaca a atividade  05(10,9) 

Fraqueza generalizada 02(4,3) 

Alteração no eletrocardiograma 0(0) 

Condição Associada* 

Problema circulatório 46(100) 

População em Risco* 

História anterior de intolerância a atividade  46(100) 

* n(%) 

  

A Tabela 4 retrata a caracterização das variáveis clínicas dos pacientes quanto à 

presença e ausência do DE IA (00092). Apresentaram diferença entre os grupos dos pacientes 

a variável fração de ejeção do ventrículo esquerdo (p=0,007), que no grupo dos pacientes com 

a presença do DE IA (00092) apresentou mediana 53(32-66) e o grupo sem o DE mediana 

68(57-75).  

Em relação à classe funcional (NYHA), os pacientes com a presença do DE IA (00092) 

apresentaram na sua grande maioria classes funcionais NYHA II e III (n=35/n=10), já os 

pacientes com ausência do DE IA (00092) revelaram NYHA I e II (n=13/n=2) (p<0,001). 

Quanto analisado o uso de fármacos, se comparado o grupo com a presença do DE IA 

(00092) e o grupo com ausência do mesmo DE respectivamente, observou-se significância 

estatística no uso de nitratos (n=13/n=0) com p-valor 0,026. As principais classes 

farmacológicas utilizadas por todos os pacientes desse estudo, independente da presença ou 

ausência do DE IA (00092) foram: betabloqueadores (n=47), diuréticos de alça e tiazídicos 

(n=43) e bloqueador de receptor de angiotensina (n=41).  

Variáveis como neuropatia diabética, retinopatia diabética, acidente vascular 

encefálico (hemorrágico), insuficiência renal aguda e hepatite apresentaram somente um 

paciente (n=1) no grupo dos participantes com a presença do DE IA (00092). 

Outras comorbidades se apresentaram de forma heterogênea entre os grupos de 

pacientes com a presença e ausência do DE IA (00092), respectivamente: doença pulmonar 

obstrutiva crônica (n=9/n=0), fibrilação atrial (n=6/n=1), acidente vascular encefálico 

isquêmico (n=3/n=2) e insuficiência renal crônica(n=3/n=1). 
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Tabela 4: Caracterização clínica dos pacientes quanto à presença e ausência do diagnóstico de 

enfermagem (DE) Intolerância a Atividade (IA)(00092) da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração 

Valente (n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

VARIÁVEIS CLÍNICAS 

PACIENTES 

COM DE IA 

(N=46) 

PACIENTES 

SEM DE IA 

(N=15) 

P-VALOR 

Tempo de doença (anos)† 7(3-11) 12(5-18) 0,169Ụ 

Etiologia da insuficiência cardíaca*   0,912¶ 

Isquêmica 15(75) 5(25)  

   Não isquêmica 6(85,7) 1(14,3)  

   Indefinida 25(73,5) 9(26,5)  

Fração de Ejeção de Ventrículo† Esquerdo‡ 53(32-66) 68(57-75) 0,007 

Classefuncional*   < 0,001¶ 

I 1(7,1) 13(92,8)  

II 35(94,6) 2(5,4)  

  III 10(100) 0(0)  

Comorbidades*    

   Hipertensão arterial sistêmica 39(72,2) 15(27,8) 0,178¶ 

   Diabetes mellitus 26(78,8) 7(21,2) 0,561 Ï 

   Obesidade 23(74,2) 8(25,8) 0,824 Ï 

Infartoagudo do miocárdio 19(73,1) 7(26,9) 0,770 Ï 

Dislipidemia 18(72) 7(28) 0,764 Ï 

Medicamentos*    

Beta bloqueadores 36(76,6) 11(23,4) 0,697 Ï 

   Diuréticos de alça e tiazídicos 32(74,4) 11(25,6) 1,0 

   Bloqueador de receptor de angiotensina 30(73,2) 11(26,8) 0,556Ï 

   Estatinas 28(70) 12(30) 0,162 Ï 

   Inibidores da bomba de prótons 20(83,3) 4(16,7) 0,363 

   Inibidor da enzima conversora de 

angiotensina 
18(78,3) 5(21,7) 0,686Ï 

   Antagonistas de aldosterona 18(69,2) 8(30,8) 0,379 Ï 

Antiagreganteplaquetário 18(72) 7(28) 0,764 

   Hipoglicemiante oral 13(76,5) 4(23,5) 1,0¶ 

   Nitratos 13(100) 0(0) 0,026 

   Bloqueador de canal de cálcio 10(58,8) 7(41,2) 0,96 

Legenda: * n(%); † média ± desvio padrão; ‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); § teste Qui-

quadrado de Pearson; ¶ Teste exato de Fisher; Ụ Teste U de Mann-Whitney; ŧ Teste T de Student; Ï 

Correção de continuidade ou Teste de Yates. 

  

O uso de outras classes farmacológicas foi identificado em menor proporção nos 

pacientes, não apresentando diferenças significativas entre os grupos de pacientes com a 

presença e ausência do DE IA (00092), tais como: inibidores da neprilisina (n=0/n=4), 
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ivabradina(n=0/n=1), digitálicos (n=0/n=1), bloqueador de canal de potássio (n=2/n=0), 

agonistas adrenérgicos (n=4/n=0), anticonvulsionantes e ansiolíticos (n=7/n=0), 

antidepressivos (n=5/n=0), anticoagulantes (n=8/n=2), antianginoso (n=2/n=1).  

A Tabela 5 descreve as manifestações clínicas dos pacientes com IC quanto à presença 

e ausência do DE IA (00092). Apresentaram diferença entre os grupos a variável dispneia 

(p<0,001) e a variável prática de atividade física (p=0,0093).  

Tabela 5: Manifestações clínicas dos pacientes quanto à presença e ausência do diagnóstico de 

enfermagem (DE) Intolerância a Atividade (IA) (00092) da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração 

Valente (n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

VARIÁVEIS 
PACIENTES COM 

DE IA (N=46) 

PACIENTES SEM 

DE IA (N=15) 

P-

VALOR 

Queixa de dispneia    <0,001¶ 

   Ausente 4(28,6) 10(71,4)  

   Aos pequenos esforços  11(84,6) 2(15,4)  

   Aos médios esforços  23(100) 0(0)  

   Aos grandes esforços  8(72,7) 3(27,3)  

Atividade física   0,0093¶ 

   Não prática 42(79,2) 11(20,8)  

   Prática 4(50) 4(50)  

Edema de membros inferiores  23(76,7) 7(23,3) 1,0Ï 

Turgência de jugular 12(85,7) 2(14,3) 0,243¶ 

Angina  12(75) 4(25) 1,0¶ 

Perfusão periférica normal 45(75) 15(25) 1,0¶ 

Ausculta pulmonar   0,494¶ 

   Murmúrios vesiculares universalmente 

audíveis  
40(72,7) 15(27,3)  

   Estertores 5(100) 0(0)  

   Sibilos 1(100) 0(0)  

Ritmo cardíaco regular 41(72,3) 15(26,8) 0,321¶ 

Ausculta cardíaca    0,697¶ 

   Bulhas normofonéticas 37(75,7) 12(24,5)  

   B3 5(71,4) 2(28,6)  

   B4 1(50) 1(50)  

   Sopro  3(100) 0(0)  

Características do sono    

   Horas de sono relatada‡ 7(6-8) 7(6-8) 0,492 

   Número de travesseiros para dormir† 1,72±0,65 1,53±0,51 0,326 

Legenda: † média ± desvio padrão; ‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); Ụ Teste U de Mann-

Whitney; ŧ Teste T de Student. 
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A Tabela 6 apresenta as características antropométricas, hemodinâmicas e dados 

referentes ao teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) dos pacientes da CICCV. Os dados são 

relativos ao momento do pré-teste, do segundo, quarto e sexto minuto do teste e dopós-teste.  

Apresentou significância estatísticaentre os grupos na avaliação do pré-teste a variável 

frequência cardíaca (FC) com um p-valor de 0,035. O grupo de pacientes com a presença do 

DE IA (00092) revelou uma média da FC de 70,70±12,90 batimentos por minuto (bpm) e o 

grupo com ausência do DE IA (00092) retratou uma média da FC 64,13±9,06 bpm.  

Na avaliação durante o teste de caminhada no segundo minuto de teste, as variáveis da 

escala de Borg de fadiga e escala de Borg de dispneia apresentaram um p-valor de 0,002.  Na 

avaliação das mesmas variáveis no quarto minuto, foi encontrado um p-valor 0,003. Já no sexto 

minuto, a variável da escala de Borg de fadiga revelou um p-valor <0,001 e para a escala de 

Borg de dispneia um p-valor de 0,003. 

Na avaliação do resultado do TC6M a diferença entre os grupos demonstrou um p-

valor 0,033 para a variável distância percorrida em metros, e para o percentual total atingido 

entre os pacientes, um p-valor de 0,005, evidenciando a diferença entre os grupos de pacientes 

na sintomatologia durante o teste e o desempenho alcançado ao final do TC6M.    

Tabela 6: Apresentação das características antropométricas, hemodinâmicas e do teste de caminhada de 

6 minutos (TC6M) dos pacientes quanto à presença e ausência do diagnóstico de enfermagem (DE) 

Intolerância a Atividade (IA)(00092) da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente(n=61). 

Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

VARIÁVEIS 

PACIENTES 

COM DE IA 

(N=46) 

PACIENTES SEM 

DE IA (N=15) 

P-

VALOR 

Idade (anos)† 63,13±12,25 63,40±11,4 0,940ŧ 

IMC (quilograma/m2) 29,88±6,33 29,66±3,86 0,897ŧ 

Características hemodinâmicas – 

TC6M 

   

   Dados pré-teste†    

      PAS inicial (mmHg) 123,26±19,55 123,33±16,98 0,990ŧ 

      PAD inicial (mmHg) 75,54±11,70 75,67±11,23 0,972ŧ 

      FC inicial (bpm) 70,70±12,90 64,13±9,06 0,037ŧ 

  Dados do 2º minuto    

      FC 2min (bpm)† 88,96±22,56 82,33±15,96 0,297ŧ 

SpO2 2min‡ 97(95-98) 97(95-98) 0,659Ụ 

Borg Fadiga 2min‡ 2,5(0-4) 0(0-1) 0,002Ụ 

Borg Dispneia 2min‡ 1,5(0-4) 0(0-0) 0,002Ụ 

Dados do 4º minuto    

      FC 4min (bpm)† 89,98±16,09 94,40±26,16 0,546ŧ 
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VARIÁVEIS 

PACIENTES 

COM DE IA 

(N=46) 

PACIENTES SEM 

DE IA (N=15) 

P-

VALOR 

SpO2 4min‡ 98(96,25-98) 97(96-98) 0,263Ụ 

Borg Fadiga 4min‡ 4(0,25-6) 0(0-3) 0,003Ụ 

Borg Dispneia 4min‡ 2(0-5) 0(0-0) 0,003Ụ 

 Dados do 6º minuto    

      FC 6min† 87,95±14,39 82,73±14,55 0,231ŧ 

SpO2 6min‡ 97,5(96,5-98) 98(96-98) 0,782Ụ 

Borg Fadiga 6 min‡ 5(2,25-6,75) 0(0-3) <0,001 Ụ 

Borg Dispneia 6min‡ 2(0-5) 0(0-0) 0,003Ụ 

Dados pós teste    

FCr (bpm)† 76,35±15,72 72,53±11,86 0,393ŧ 

      PAS final (mmHg)‡ 131(120-156) 130(124-156) 0,834Ụ 

      PAD final (mmHg)† 79,63±11,97 83,07±16,74 0,387ŧ 

Resultados do TC6M    

Dist predita (metros)† 479±98 476±67,86 0,905ŧ 

Dist percorrida (metros)† 339±126 418±100 0,033ŧ 

     Percentual‡ 71(57-91) 86(76-100) 0,005Ụ 

Legenda: † média ± desvio padrão; ‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); Ụ Teste U de Mann-

Whitney; ŧ Teste T de Student; FC frequência cardíaca; Bpm batimentos por minuto; PAS pressão 

arterial sistólica em milímetros de mercúrio; SpO2 saturação periférica de oxigênio; FCr frequência 

cardíaca de recuperação; Dist distância em metros.   

  

 

Para melhor visualização do comportamento da frequência cardíaca durante o TC6M, 

foi utilizado um gráfico (Gráfico 1) que apresenta em seu eixo vertical valores referentes à 

frequência cardíaca atingida pelos pacientes durante e após o TC6M. O eixo horizontal 

apresenta os minutos relativos ao TC6M. Os valores das FC são apresentados a partir da média 

± desvio padrão para o grupo de pacientes com a presença do DE IA (00092) representados 

pela linha azul e o grupo dos pacientes com a ausência do DE IA (00092) representados pela 

linha laranja.  
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Gráfico 1: Comportamento da frequência cardíaca durante e após o TC6M dos pacientes quanto à 

presença e ausência do diagnóstico de enfermagem (DE) Intolerância a Atividade (IA) (00092) da 

Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente (n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

 

 

O Gráfico 2 apresenta o comportamento da variável Borg de fadiga, revelando uma 

curva crescente ao longo do teste para os pacientes com a presença do DE IA (00092). Os 

valores são expressos em mediana correspondentes ao segundo, quarto e sexto minutos dos 

pacientes com a presença do DE IA (00092) vs os pacientes com ausência do DE, 

respectivamente:  2,5(0-4) vs 0(0-1) p=0,002; 4(0,25-6) vs 0(0-3) p= 0,003; 5(2,25-6,75) vs 

0(0-3) p<0,001.  

O eixo vertical do Gráfico 2 revela os valores da escala de Borg de fadiga, e o eixo 

horizontal apresenta o tempo decorrido em minutos durante o teste de caminhada. Os pacientes 

expressos pela linha azul revelam o grupo que apresentou a presença do DE IA (00092) e a 

linha laranja demonstra o grupo de pacientes com ausência do DE IA (00092). 
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Gráfico 2: Comportamento do Borg de fadiga durante o TC6M dos pacientes quanto à presença e 

ausência do diagnóstico de enfermagem (DE) Intolerância a Atividade (IA) (00092) da Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente (n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

 

 

O Gráfico 3 apresenta o comportamento da variável Borg de dispneia, revelando uma 

curva crescente ao longo do teste para os pacientes com a presença do DE IA (00092). Os 

valores apresentados estão expressos em mediana e correspondem ao segundo, quarto e sexto 

minutos dos pacientes com a presença do DE IA (00092) vs os pacientes com ausência do DE, 

respectivamente:  1,5(0-4) vs 0(0-0) p=0,002; 2(0-5) vs 0(0-0) p= 0,003; 2(0-5) vs 0(0-0) 

p=0,003.  

O eixo vertical do gráfico revela os valores da escala de Borg de dispneia, e o eixo 

horizontal apresenta o tempo decorrido em minutos durante o teste de caminhada. Os pacientes 

expressos pela linha azul revelam o grupo que apresentou a presença do DE IA (00092) e a 

linha laranja demonstra o grupo de pacientes com ausência do DE IA (00092).  
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Gráfico 3: Comportamento do Borg de dispneia durante o TC6M dos pacientes quanto à presença e 

ausência do diagnóstico de enfermagem (DE) Intolerância a Atividade (IA) (00092) da Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente (n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

 
  

A Tabela 7 traz os escores de questionário de avaliação de qualidade de vida(MLHFQ 

- Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire). As perguntas do questionário foram 

agrupadas de acordo com as esferas a qual elas correspondem (física, emocional e geral) 

(CARVALHO et al., 2009). Apresentaram diferença significativa entre os grupos as questões 

relativas à dimensão física (p<0,001), dimensão geral (p=0,010), e escore total de qualidade de 

vida (p=0,001). Os escores totais foram subdivididos de acordo com as categorias de qualidade 

de vida (boa, moderada, ruim) e demonstraram p<0,001.  

Tabela 7: Apresentação dos escores do Minnesota Living with Heart FailureQuestionnaire (MLHFQ) 

dos pacientes quanto à presença e ausência do diagnóstico de enfermagem (DE) Intolerância a Atividade 

(IA)(00092) da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente(n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

VARIÁVEIS DO MLHFQ 

PACIENTES 

COM DE IA 

(N=46) 

PACIENTES 

SEM DE IA 

(N=15) 

P-VALOR 

Dimensão física (questões 1 a 7, 12, 13)‡ 24(12-31,75) 5(3-10) <0,001Ụ 

Dimensão emocional (questões 17 a 21)‡ 8(3,25-13,5) 4(0-98) 0,083 

Dimensão geral (questões 8 a 11, 14 a 16)‡ 14(7,25-21,75) 9(2-14) 0,010 

Escore total de qualidade de vida‡ 46,5(30,25-61) 26(6-31) =0,001Ụ 

Escore das categorias de qualidade de vida*   <0,001¶ 

Boa (até 26 pontos) 8(44,4) 10(55,6)  

Moderada (27 a 45 pontos) 13(76,5) 4(23,5)  

   Ruim (46 a 105 pontos) 23(95,8) 1(4,2)  
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VARIÁVEIS DO MLHFQ 

PACIENTES 

COM DE IA 

(N=46) 

PACIENTES 

SEM DE IA 

(N=15) 

P-VALOR 

Legenda: ‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); Ụ Teste U de Mann-Whitney; ¶ Teste exato de 

Fisher; * n(%).  

  

Por fim, a Tabela 8apresenta as respostas dos pacientes com IC às perguntas do 

questionário Dutch Fatigue Scale (DUFS) de acordo com a presença e ausência do DE IA 

(00092). As respostas às perguntas DUFS 1, 2 e 3 revelaram diferença significativa entre os 

grupos. 

Tabela 8 :Resposta às perguntas do questionário Dutch Fatigue Scale (DUFS) dos pacientesquanto à 

presença e ausência do diagnóstico de enfermagem (DE) Intolerância a Atividade (IA)(00092) da 

Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente(n=61). Niterói, RJ, Brasil, 2019. 

PERGUNTAS DO DUFS‡ 

PACIENTES 

COM DE IA 

(N=46) 

PACIENTES 

SEM DE IA 

(N=15) 

P-

VALORỤ: 

DUFS 1 (sensação forte e constante de falta 

de energia?) 

3(1-5) 1(1-3) 0,029 

DUFS 2 (mais energia para dar conta das 

tarefas diárias?)  

4,5(3-5) 2(1-5) 0,014 

DUFS 3 (se sentido desanimado?)  3(1-5) 1(1-3) 0,030 

DUFS 4 (acordado com a sensação de 

exausto e desgastado?)  

1(1-4,7) 1(1-3) 0,264 

DUFS 5 (necessidade de descansar mais?)  3,5(1-5) 1(1-4) 0,056 

DUFS 6 (conseguido fazer as atividades do 

dia-a-dia?)  

3(1,25-5) 5(1-5) 0,405 

DUFS 7 (sua vontade de ter relações sexuais 

diminuiu?) 

5(2-5) 3(1-4) 0,250 

DUFS 8 (difícil se concentrar em uma coisa 

por muito tempo?)  

1(1-4) 1(1-2) 0,111 

Legenda: ‡ mediana (amplitude interquartil 25-75); Ụ Teste de Mann-Whitney. 
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5 DISCUSSÃO 

Sabe-se que a IC é uma doença prevalente no mundo e que sua incidência vem 

aumentando devido ao envelhecimento populacional (FREITAS et al., 2017). Ao analisar os 

participantes desse estudo houve predomínio de pacientes idosos (idade 63,2±11,9), do sexo 

masculino (52,5%), indo a favor de estudos distribuídos mundialmente (FONSECA et al., 2018; 

POFFO et al., 2017), porém discordando do resultado apresentado no I Registro Brasileiro de 

Insuficiência Cardíaca (BREATHE n=1261), onde apenas 40% da amostra eram do sexo 

masculino (ALBUQUERQUE, 2015).  

Grande parte dos participantes revelaram baixos níveis de escolaridade (42,6% 

possuem ensino fundamental incompleto) e situação financeira desfavorável(45,9% com renda 

de até dois salários mínimos), resultado semelhante ao encontrado na literatura (RABELO-

SILVA et al., 2018; ALMEIDANETO et al., 2018). Esses achados são fatores que prejudicam 

a adesão ao tratamento, e que podem estar associados à piora do quadro de IC, reforçando a 

necessidade do enfermeiro em conhecer seus pacientes e a realidade que estão inseridos, pois 

embora o atendimento do enfermeiro em uma clínica especializada em insuficiência cardíaca 

procure atuar com foco na educação e na efetiva adesão ao tratamento farmacológico e não 

farmacológico, um estudo multicêntrico demonstrou que a taxa de adesão ao tratamento da IC 

em clínicas especializadas ainda não é satisfatória (SILVA et al., 2015). 

Ao analisarmos os resultados expostos na Tabela 2 do presente estudo, os dados 

relativos ao TC6M demonstraram que os pacientes não foram capazes de atingir a distância 

calculada como predita (de acordo com suas características individuais – sexo, estatura, idade 

e peso), visto que a média calculada da distância predita dos pacientes desse estudo (n=61) foi 

477±90,95 metros, entretanto a média da distância percorrida foi 358±124,83 metros. 

De acordo com o Guidelines for the Six Minute Walk Test da American Thoracic 

Society (ATS, 2002) o TC6M é uma forma quantitativa de mensuração da capacidade funcional 

de pacientes com distúrbios cardiovasculares, sendo considerado um preditor de 

morbimortalidade em cardiopatas.  

Um estudo que avaliou o valor prognóstico do TC6M em 43 pacientes ambulatoriais 

estáveis com insuficiência cardíaca, em classe funcional NYHA II e III, identificou que a taxa 

de mortalidade foi significativamente maior em pacientes com uma distância percorrida ≤300 

m do que em pacientes com uma distância percorrida > 300 m (79% vs 7%; P <0,001). O risco 

de morte foi significativamente maior em pacientes com uma distância de ≤300 m (P = 0,005) 
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(ARSLAN et al., 2007). Tais dados remetem a um sinal de alerta para os pacientes estudados, 

já que a distância atingida por alguns pacientes foi inferior a 300 metros. 

Atribui-se ainda ao resultado insatisfatório do TC6M, 86% (n=53) dos pacientes 

referirem não praticar atividade física rotineiramente, assim como apresentarem um índice de 

massa corporal já considerado como obesidade grau I (OMS, 2006).  

A classificação da capacidade funcional da New York Heart Association (NYHA) é 

bem adotada por profissionais de saúde do mundo todo, sendo eficaz na avaliação da tolerância 

ao esforço que os pacientes com IC apresentam em atividades rotineiras (ROHDE et al., 

2018).Em relação ao baixo desempenho que os participantesdesse estudo apresentaram no 

TC6M,ficou evidenciado que classes funcionais mais elevadas causam limitações na 

capacidade funcional, além de poder gerar consequências psicológicas e sociais predispondo a 

uma piora na qualidade de vida dessas pessoas. 

Os escores totais de qualidade de vida (39,22±23,17) e a fadiga (23(17-31))(p-valor 

0,011), apontam para níveismoderadoà ruim. Sabe-se que a percepção da qualidade de vida em 

pacientes com IC é alterada, acarretando limitações na capacidade funcional e na realização das 

atividades da vida diária (SOUSA et al., 2017). Observam-se nos estudos que buscam 

identificar a frequência da fadiga em pacientes com IC valores entre 69% a 88% (FINI, CRUZ, 

2009), demonstrando ser uma característica presente nesses pacientes, corroborando com o 

presente estudo. 

A presença do DE IA (00092) foi identificado em 75,4% (n=46) dos participantes, 

revelando a baixa tolerância ao esforço/atividade gerada pela insuficiência cardíaca. Sua 

elevada prevalência vai de encontro com outros estudos que já foram mencionados 

anteriormente (PARK et al., 2015; PEREIRA et al., 2016). 

Com intuito de revelar e conhecer as manifestações causadas por esse DE foram 

analisadas todas as características definidoras e fatores relacionados encontrados nesse estudo, 

conforme preconizado no quadro das definições operacionais (quadro 1).  

Quando analisadas as características definidoras, considerou-se como “dispneia ao 

esforço” o registro clínico de dispneia ao esforço e/ouregistro no prontuário do relato verbal do 

paciente de falta de ar, sensação de dificuldade para respirar. Sabe-se que a dispneia é um 

sintoma muito dominante e frequente em pacientes com IC, e apresenta fisiopatologia complexa 

relativa a etiologiasdiversificadas. Pacientes com IC em quase sua totalidade referemdispneia 

nas suas diversas formas (dispneia ao esforço, ortopneia, dispnéia paroxística noturna, e 

flexopneia) como um sintoma dominante e muito frequente no seu dia a dia (THIBODEAU et 

al., 2016). 
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Nos últimos anos pesquisadores vem aprofundando seus conhecimentos na área que 

tange a flexopneia (correspondente ao inglês bendopnea), um sintoma da IC caracterizado por 

dificuldade respiratória com a anteflexão do tronco, estando habitualmente associado a 

atividades de vida diária, como amarrar cadarços de sapatos ou calçar meias (THIBODEAU et 

al., 2016; MARTINEZ et al., 2017). 

Um estudo transversal realizado com 633 participantes que teve como objetivo estimar 

uma associação da dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna e flexopneia 

com doenças crônicas não transmissíveis, revelou que a flexopneia apresentou associações 

significativas e mais específicas com a IC, enquanto os outros tipos de dispneia apresentaram 

associação significativa com doença pulmonar obstrutiva crônica (MARTINEZ et al., 2017). 

Nesse sentido, é importante o enfermeiro saber identificar o tipo de dispneia que o 

paciente apresenta, e incorporar na sua investigação clínica e no exame físico a busca pela 

flexopneia, sendo um importante item a ser considerado nos instrumentos de avaliações de 

enfermagem permitindo o desenvolvimento do raciocínio clínico, contribuindo para autonomia, 

liderança e tomada de decisão na prática de enfermeiros (MENEGON et al., 2019). 

A segunda característica definidora do DE IA (00092) mais detectada foi à“fadiga”. A 

fadiga é aceita como fenômeno subjetivo e multicausal, cuja origem e expressão envolvem 

aspectos físicos, cognitivos e emocionais e depende de autorrelato para ser identificada, 

apresentando elevada presença entre pacientes com IC (MOTA, CRUZ, PIMENTA, 2005). 

Nesse estudo para que houvesse a identificação da característica definidora no 

prontuário,foi considerado como fadiga oregistro clínico de fadiga e/ouo registro do relato 

verbal do paciente de sensação de desgaste, cansaço e falta de energia.  

A fadiga é um sintoma muito presente em pacientes com IC, um estudo com 119 

pacientes que buscava identificar sintomas gerados pela IC em pacientes do sexo feminino e 

masculino, mostrou que o sintoma mais comum entre ambos os sexos foi à fadiga (HEO et al., 

2019).  

Outro estudo recentemente publicado apresentou como objetivo avaliar níveis de 

fadiga e de qualidade de vida em 130 pacientes ambulatoriais com IC e revelou impacto 

moderado a alto da IC na fadiga e na qualidade de vida dos pacientes. A fadiga foi 

estatisticamente significativa quando associada ao estágio da NYHA (p = 0,001), na confiança 

em reconhecer deteriorações na saúde (p = 0,004), na diminuição do apetite (p = 0,001), na 

dispneia paroxística noturna (p = 0,001), no edema de membros inferiores (p = 0,023), na 

relação com profissionais de saúde (p= 0,031), se os pacientes tinham atividades diárias 

limitadas (p = 0,002), nos contatos sociais (p = 0,014), e se tinham preocupações financeiras 
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(p = 0,003). À medida que o escore de fadiga aumentava, o escore de QV também aumentava 

(POLIKANDRIOTI et al., 2019).  

Para HEO et al., (2019),a fadiga tem forte impacto nas altas taxas de hospitalizações e 

visitas a emergências, o que pode afetar o uso de serviços médicos e gerar custos aos sistemas 

de saúde. Os autores examinaram a associação do diagnóstico de fadiga com uso de serviços 

médicos em 582 pacientes com IC e concluíram que a fadiga foi um fator significativo 

(p<0,001) associado ao maior uso de serviços médicos na amostra. 

Normalmente esse sintoma não é reconhecido pelo profissional de saúde, por se tratar 

de uma queixa subjetiva, não sendo revelado no exame físico e/ou exames laboratoriais, sendo 

muitas vezes negligenciado. Entretanto, esse sintoma subjetivo acarreta limitações físicas e 

psicológicas que afetam adversamente a qualidade de vida dos pacientes com IC, sendo 

essencial que o enfermeiro compreenda as características manifestadas pelos pacientes para que 

a fadiga seja avaliada, diagnosticada e gerenciada através de abordagens terapêuticas adequadas 

e eficazes. Enfermeiros precisam realizar o cuidado pautado no raciocínio clínico, tornando-se 

um diferencial para segurança do paciente e assistência de qualidade (MENEGON et al., 2019).  

A terceira característica definidora mais encontrada neste estudo foi “desconforto ao 

esforço”, tendo sido identificada sempre que houvesse nos prontuários registro clínico de 

angina pectoris durante e/ou após atividade física ou registro do relato verbal do paciente de 

desconforto ou dor localizada no centro do peito, sensação de pressão, aperto e queimação no 

tórax durante e/ou após atividade física.  

Um estudo que avaliou as barreiras à prática de atividade física em 186 pacientes com 

doenças crônicas revelou que para os pacientes com IC a alta prevalência do relato de queixas 

como dispneia, palpitação, tonteira, dor e fadiga nos membros inferiores foram consideradas 

barreiras à prática de exercício (MURTA et al., 2018), corroborando com os resultados 

encontrados no presente estudo.  

Outra barreira encontrada no estudo de MURTA et al., (2018)é o nível de escolaridade 

como preditor importante da atividade física (quanto mais baixo o nível de escolaridade, menor 

o nível de atividade física). 

A quarta característica definidora de maior prevalência entre os pacientes foi à 

“resposta anormal da pressão arterial a atividade”, que foi considerada comoregistro clínico de 

hipertensão arterial desencadeada por realizar atividade física e/ou registro do relato verbal do 

paciente de elevação da pressão arterial durante e/ou após o término da atividade física.  

A hipertensão arterial foi um achado clínico entre os pacientes desse estudo, revelando 

ser a principal comorbidade. Existem diversos fatores (modificáveis e não modificáveis) que 
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contribuem para o desenvolvimento da HAS. Entre os riscos não modificáveis destacam-se a 

idade, hereditariedade, sexo e raça. Já nos modificáveis consistem em hábitos sociais, uso de 

anticoncepcionais, tabagismo, bebidas alcoólicas, sedentarismo, obesidade, hábitos alimentares 

e estresse (LIMA, 2019). 

Entretanto sabe-se que uma das formas de controle, prevenção e tratamento não 

farmacológicos da HAS consiste na prática regular de atividades físicas e nas demais atividades 

gerenciadas pelo enfermeiro (MATAVELLI et al., 2015). 

Diante disso, os enfermeiros precisam saber que os sintomas presentes nos pacientes 

com insuficiência cardíaca, representam uma importante barreira para a realização de 

exercícios, e que o controle medicamentoso destes sintomas pode melhorar o nível de atividade 

física. Ademais, a atuação multiprofissional é de extrema importância para esses pacientes, é 

necessário que a prescrição da prática de atividades leve em conta a avaliação do risco 

cardiovascular, as condições sociais e econômicas, além do interesse do paciente em realizar o 

exercício físico.   

A quinta característica definidora encontrada foi “resposta anormal da frequência 

cardíaca a atividade”. Para esse item, foram considerados registros clínicos de taquicardia 

desencadeada por realizar atividade física e/ou registros nos prontuários do relato verbal do 

paciente de sensação de palpitação e/ou coração acelerado durante atividade física, ou após o 

término da atividade física.  

As bradiarritmias e principalmente taquiarritmias, como a fibrilação atrial, são 

consideradas fatores importantes de descompensação da insuficiência cardíaca e elevam os 

riscos de mortalidade (MANGINI et al., 2015; MENDES et al, 2014).  

O eletrocardiograma (ECG) é uma medida diagnóstica de baixo custo, rápida e 

acessível para ser realizada em consultórios (ROHDE et al, 2018). Frente a queixas de alteração 

na frequência cardíaca, o enfermeiro deve ser capaz de realizar o exame desse paciente e efetuar 

leitura do traçado, a fim de identificar precocemente alterações no ritmo cardíaco.   

Quando identificado alterações no eletrocardiograma, os pacientes devem ser 

encaminhados para cardiologistas arritmologistas para avaliação de possível terapia com 

ressincronização cardíaca e cardiodesfibrilador implantável, visto que já foram documentados 

ensaios clínicos com benefícios clínicos relacionados à melhora dos sintomas, da qualidade de 

vida, redução de admissões hospitalares e melhora da sobrevida (ROHDE et al., 2018). 

Porém, sabe-se que a realidade do nosso sistema público de saúde muitas vezes não é 

capaz de contemplar a realização do ECG, fato ocorrido neste estudo, inviabilizando 

diagnósticos e intervenções precoces.   
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A característica definidora “fraqueza generalizada” foi encontrada em menor 

proporção nesse estudo, tendo sido considerada como registro clínico de fraqueza generalizada 

e/ou fraqueza nos membros inferiores e/ou registro do relato verbal do paciente de sensação de 

fraqueza por todo o corpo ou fraqueza nas pernas.  

Essa queixa de fraqueza generalizada pode estar associada ao elevado número de 

pacientes sedentários encontrados nesse estudo, já que apresentam baixa capacidade funcional 

devido à ausência da prática de atividade física. 

Além do mais, pacientes com IC apresentam alteração na força muscular respiratória, 

seja ela em consequência das disfunções hemodinâmicas que comprometam a troca gasosa, pela 

perturbação na mecânica ventilatória ou pela redução do fluxo sanguíneo responsável pela 

nutrição da musculatura (ULBRICH et al., 2013). 

Cabe ao enfermeiro durante sua consulta buscar os fatores precipitantes da fraqueza 

auto referida para entender os motivos que levam os pacientes a experenciarem essa sensação 

para traçar intervenções adequadas.  

A última característica definidora do DE IA (00092) foi à“alteração no 

eletrocardiograma”, entretanto não pode ser considerada e discutida no presente estudo, já que 

não foram encontrados eletrocardiograma nos prontuários de todos os pacientes. 

Quanto aos fatores relacionados do DE IA (00092) o principal encontrado foi o 

“desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio”, que neste estudo foi considerado registro 

clínico de cardiomiopatia dilatada; registro clínico de cardiomiopatia restritiva; registro clínico 

de cardiomiopatia hipertrófica; registro clínico de congestão pulmonar; registro clínico de 

arritmias levando a alterações do débito cardíaco; registro do relato verbal de angina estável, 

tontura, desmaio e cansaço durante e/ou após atividade física;ou seja, questões pertinentes à 

fisiopatologia e remodelamento cardíaco que a IC impõe pacientes e que é capaz de gerar 

sintomatologia, já que o coração não é capaz de manter débito cardíaco para suprir as 

necessidades metabólicas e tissulares devido à incapacidade do coração em bombear sangue ou 

devido às pressões elevadas de enchimento, podendo resultar na redução do débito cardíaco 

(ROHDE et al., 2018).   

O segundo fator relacionado mais encontrado foi à“falta de condicionamento físico”, 

definida nesse estudo como o registro do relato verbal do paciente de não apresentar condições 

físicas e/ou psicológicas para realização de atividade física.Atribui-se a esse achado, os 

pacientes desse estudo apresentarem obesidade grau I com mediana 30(25-32) e ausência do 

hábito de praticar exercício físico (87%).  
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Já o fator relacionado “inexperiência com uma atividade” não foi utilizado nesta 

pesquisa visto que sua definição operacional não se apresentou de forma clara e expressiva, 

inviabilizando sua identificação em prontuários.  

Quanto ao último fator relacionado do DE IA (00092), denominado “imobilidade”, foi 

considerado como registro do relato verbal do paciente de não movimentar-se, entretanto não 

foiidentificado no presente estudo, visto que pacientes que não possuíam registro do TC6M no 

prontuário foram excluídos do estudo. 

Destarte, através da análise de todas as características definidoras e fatores 

relacionados na identificação do DE IA (00092), este estudo viabilizou aos enfermeiros 

conhecimento adequado acerca das características que podem determinar a presença ou a 

ausência desse diagnóstico,promovendo entre os enfermeiros uma forma de apropriação para 

métodos diagnósticos mais avançados e planejamento de intervenções científicas. 

A Tabela 4apresentou os dados de caracterização clínica dos pacientes de acordo com 

a presença ou ausência do DE IA (00092).Em relação ao tempo de doença, os pacientes com e 

sem o DE IA (00092) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, entretanto 

apresentaram tempo de doença superior ao descrito na literatura, visto que a sobrevida após 

cinco anos de diagnóstico de IC pode ser de apenas 35% (ROHDE et al., 2018). 

O perfil clínico da IC crônica envolve indivíduos idosos, portadores de etiologias 

diversas, sendo a isquêmica a mais prevalente, com alta frequência de comorbidades associadas. 

No Brasil o controle inadequado da hipertensão arterial e de diabetes mellitus favorece esse 

cenário (ROCHA, MARTINS, 2019).  Neste estudo, a principal etiologia encontrada foi à 

indefinida, desencontrando com a literatura, entretanto é válido ressaltar que a coleta de dados 

desta pesquisa foi realizada em registros clínicos de prontuários, o que pode ter gerado omissão 

de dados importantes. Quando comparado à etiologia entre os grupos de pacientes com DE IA 

(00092) e sem o diagnóstico de enfermagem, não foram encontradas alterações significativas. 

A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) é umas das principais terminologias 

usadas para definir a IC, podendo ser classificada como fração de ejeção preservada (FEVE ≥ 

50%), reduzida (FEVE <40%) e intermediária (FEVE entre 40 a 49%). Essa diferenciação é 

importante, pois a epidemiologia, a etiologia, as comorbidades e o tratamento também diferem 

entre as classes (ROHDE et al., 2018). 

Neste estudo, os pacientes com presença ou ausência do DE IA (00092), apresentaram 

respectivamente, fração de ejeção [FE 53(32-66) vs FE 68(57-75)], entretanto grande parte dos 

pacientes nos dois grupos se enquadram na classificação de fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo preservada (ICFEp). Logo, fica um alerta destacando que os pacientes que 
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apresentaram DE IA (00092) tendem a apresentar valores mais baixos para a fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo.   

Na variável classe funcional da NYHA houve diferença estatística significativa entre 

os grupos de pacientes com a presença e ausência do DE IA (00092)(p<0,001). O grupo de 

pacientes com a presença do DE possui classe funcional mais elevada comparado ao grupo com 

ausência do DE IA (00092). O resultado encontrado no presente estudo foi de acordo com o 

esperado, pacientes que apresentam maior grau de limitação para realizar atividades físicas, 

possuem classes funcionais mais elevadas. 

A classificação funcional de acordo com a NYHA é utilizada para descrever e 

classificar o paciente de acordo com a gravidade dos sintomas baseada no grau de tolerância ao 

exercício, variando desde a ausência de sintomas até a presença de sintomas mesmo em repouso 

(ROHDE et al., 2018).  

A IC é capaz de gerar modificações hemodinâmicas, anatômicas, funcionais e 

biológicas que, progressivamente, se agravam, evoluindo para limitações físicas, psicológicas 

e sociais, que dificultam a realização das atividades cotidianas e da qualidade de vida 

(ULBRICH et al., 2013).  

No grupo dos pacientes diagnosticados com o DE IA (00092) a classe funcional mais 

predominante foi NYHA II (n=35) onde os pacientes apresentaram sintomas leves nas 

atividades habituais, e NYHA III (n=10) onde os pacientes apresentaram sintomas moderados 

nas atividades habituais. Já o grupo com ausênciado DE IA (00092) revelou em sua grande 

maioria classe funcional NYHA I (n=13), ou seja, ausência de sintomas.  

O centro de coleta de dados do presente estudo foi um ambiente ambulatorial, onde os 

pacientes costumam apresentar quadro clínico compensado, portanto não foram encontrados 

pacientes em classe funcional NYHA IV (sintomas graves incapacitantes de realizar qualquer 

atividade), diferente de estudos realizados em ambientes hospitalares que revelam frequência 

elevada de pacientes em NYHA III e IV (GALVÃO et al., 2016; PEREIRA et al., 2016; 

ALBUQUERQUE et al., 2015). 

Mediante a esse resultado encontrado, a classe funcional e as limitações impostas por 

elas devem ser consideradas uma variável de extrema importância para que o enfermeiro 

observe em sua investigação diagnóstica,podendo ser utilizada como fator preditor indicativo 

de hospitalizações, além de permitir a prescrição de uma terapêutica individualizada de acordo 

com as necessidades do paciente. 
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Quanto às comorbidadesidentificadas nos participantes do estudo, não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de pacientes com a presença ou 

ausência do DE IA (00092). 

A doença coexistente de maior prevalência nos pacientes foi à hipertensão arterial 

sistêmica em ambos os grupos de pacientes, corroborando com dados da literatura que afirmam 

que a HAS é comorbidade frequente e causa importante da IC no Brasil e na Europa, sendo 

mais prevalente na ICFEP que na ICFER (71% vs. 62%) em estudos realizados em pacientes 

ambulatoriais (ROCHA, MARTINS, 2019).   

A segunda comorbidade mais prevalente nos pacientes foi diabetes mellitus (DM), 

onde 54% dos participantes possuíam o diagnóstico. De acordo com a literatura, a prevalência 

de DM na IC varia de 30% a 40%, e sua presença está associada a prognóstico ruim no cenário 

de IC, independentemente da fração de ejeção do VE. No entanto, o risco relativo de morte 

cardiovascular ou hospitalização por IC conferida pela DM parece ser maior na ICFEP do que 

na ICFER (ROCHA, MARTINS, 2019).   

Estudos já demonstraram que pacientes com IC apresentam maior resistência 

periférica à ação da insulina e que os níveis de glicose no sangue estão proporcionalmente 

associados à gravidade dos sintomas. Sabe-se que existe associação independente entre 

hiperglicemia e possibilidade de complicações em pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva, principalmente no período pós-prandial e a alteração do metabolismo glicídico 

durante a internação de pacientes com piora da função cardíaca (FAXAS et al., 2018; 

CARVALHEIRA, SAAD, 2006). 

Portanto, umrigoroso controle glicêmico através de medidas farmacológicas e não 

farmacológicas deve ser um ponto de observação importante, a fim de otimizar os níveis 

glicêmicos, evitando complicações pertinentes à doença.  

O tratamento farmacológico para diabetes é disponibilizado gratuitamente através do 

sistema único de saúde (lei 11.347/2006), portanto cabe ao enfermeiro orientar o paciente sobre 

a utilização correta dos fármacos, além de salientar aos pacientes sobre a necessidade de manter 

uma alimentação saudável. As preferências alimentares estão diretamente ligadas ao 

comportamento de compra dos indivíduos, (que por sua vez, é induzido pela relação direta e 

indireta com o ambiente micro e macroeconômico), assim como com questões 

comportamentais impostas pelo meio em que o paciente está inserido (DEFANTE, 

NASCIMENTO, LIMA-FILHO, 2015).  

É comum que pacientes com baixos níveis de escolaridade e situação financeira 

desfavorável (como os pacientes desse estudo) demonstrem falta de conhecimento e limitações 
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financeiras na aquisição dos alimentos. Para isso, torna-se mais uma vez importante a 

multidisciplinaridade, através de consultas com profissionais da área de saúde e afins. 

A terceira comorbidade mais identificada nos pacientes do presente estudo foi 

obesidade, que é considerado fator de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

A dislipidemia também foi identificada com alta frequência neste estudo, sendo a quinta 

comorbidade mais presente, independente da presença ou ausência do DE IA (00092), 

confirmando sua associação com a obesidade (ROHDE et al., 2018).  

Conclui-se que ainda há necessidade de ocorrer modificações dietéticas importantes 

para a prevenção e o controle da dislipidemia e obesidade, evidenciando falha nas orientações 

nutricionais para os pacientes. De fato, existe a necessidade de atuação do enfermeiro em 

parceria com o serviço de nutrição, em busca de adequação dos hábitos alimentares. Mais uma 

vez nos deparamos com dificuldades socioeconômicas e culturais que inviabilizam melhoria no 

quadro clínico do paciente. Ademais o incentivo a prática de atividade física prescrita por 

profissional habilitado deve acontecer. 

Entretanto, estudos discutem o paradoxo da obesidade, nesse contexto a obesidade 

oferece informações prognósticas sobre a mortalidade na insuficiência cardíaca crônica, ou seja, 

pacientes com excesso de peso têm menor mortalidade em comparação com pesos normais 

(ROHDE et al., 2018; PEREIRA, 2018).  

O excesso de tecido adiposo proporciona mais reservas contra as alterações 

metabólicas associadas ao processo da doença que podem levar à caquexia cardíaca (síndrome 

que envolve a perda progressiva de peso e alterações na composição corporal), que é 

responsável por um prognóstico ruim em pacientes com IC, entretanto novos estudos foram 

sugeridos para clarificar o paradoxo da obesidade (GRUPTA, FONAROW, HORWICH, 2015).  

Ainda sobre as comorbidades apresentadas pelos pacientes da Clínica de Insuficiência 

Cardíaca Coração Valente, o infarto agudo do miocárdio (IAM) foi à quarta doença mais 

observada entre os pacientes participantes desse estudo, entretanto não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos de paciente com a presença e ausência do DE IA 

(00092). 

A literatura preconiza que pacientes com dor precordial típica devem ser prontamente 

investigados com angiocoronariografia e revascularizados de acordo com as lesões encontradas. 

Pacientes de baixa ou moderada probabilidade de doença arterial coronariana (DAC) podem 

ser investigados de forma nãoinvasiva, com provas funcionais ou angiotomografia de 

coronárias (ROCHA, MARTINS, 2019). Entretanto sabe-se que essa não é a realidade do 

sistema de saúde do Brasil e, portanto,a população fica exposta a riscos de complicações 
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pertinentes a doença, pela dificuldade de acesso a métodos diagnósticos e tratamentos 

avançados. 

Cabe ao enfermeiro durante sua consulta realizar criteriosamente uma busca de 

informações pertinentes à presença de sintomas sugestivos de angina ou coronariopatias. 

Através de uma consulta bem estruturada o profissional é capaz de identificar se o paciente 

apresenta sintomatologia sugestiva. 

Sobre os fármacos utilizados pelos participantes desse estudo, chamou atenção à classe 

dos nitratos, que apresentou diferença estatística significante (p-valor 0,026) quando 

comparado o grupo de pacientes com a presença do DE IA (00092) e os pacientes com ausência 

do DE. 

Os efeitos hemodinâmicos dos nitratos podem atenuar a congestão pulmonar e 

melhorar a capacidade de exercício na insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção 

preservada. No entanto, a fisiopatologia, as doenças coexistentes e a polifarmácia, podem 

limitar as melhorias hemodinâmicas e predispor os pacientes a hipotensão excessiva ou outros 

efeitos colaterais com nitratos (REDFIELD et al., 2015; SCHWARTZENBERG et al., 2012). 

 Dos 61 participantes, 13 pacientes faziam uso de nitratos, estando todos eles no grupo 

dos pacientes que apresentaram presença do DE IA (00092). Esse resultado vai de encontro a 

um estudo multicêntrico, duplo-cego que avaliou 110 pacientes portadores de ICFEp que 

receberam um regime terapêutico por seis semanas de mononitrato de isossorbida (de 30 mg a 

60 mg a 120 mg uma vez ao dia) ou placebo. Esses pacientes tinham seu nível de atividade 

diária mensurados através de um acelerômetro (pequeno aparelho que fica acoplado à cintura 

do paciente). Os níveis de atividade diminuíram progressivamente e significativamente com 

doses mais altas de mononitrato de isossorbida (não ocorrendo o mesmo com o placebo) 

(REDFIELD et al., 2015). 

Ainda no estudo de REDFIELD et al., (2015), não houve diferenças significativas 

entre os grupos quando analisado a distância no teste de caminhada de 6 minutos, nos escores 

de qualidade de vida ou nos níveis de NT-proBNP, entretanto ao avaliar a tolerância à atividade, 

os testes de exercício supervisionados intermitentes podem não refletir o efeito total de uma 

terapia no status funcional diário do paciente. Diferente dos acelerômetros usados pelo paciente, 

que fornecem avaliação contínua da atividade física durante a vida diária e refletem com mais 

precisão o efeito de uma terapia no status funcional.  

Portanto, destaca-se como ponto de alerta para os enfermeiros a avaliação dos 

pacientes que fazem uso de doses elevadas de nitrato e que apresentam ou relatam níveis de 
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atividades diminuídas ou intolerância ao exercício, podendo ser um item a ser discutido no 

campo multidisciplinar das clínicas de IC, para otimização das doses prescritas.   

Os outros grupos de fármacos não apresentaram diferença estatística entre o grupo de 

pacientes com a presença do DE IA (00092) e ausência do DE. A principal classe farmacológica 

utilizada nos pacientes da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente foram os beta-

bloqueadores (BB). Essa classe farmacológica é considerada o fármaco de primeira linha no 

tratamento da IC, determinando benefícios clínicos na mortalidade global, na morte por IC e 

por morte súbita, além de reduzir taxa de re-hospitalização (ROHDE et al., 2018).  

O enfermeiro deve ter conhecimento sobre alguns aspectos práticos na utilização dos 

BB, tais como: os benefícios esperados com o uso dos BB podem demorar a aparecer, muitas 

vezes levando até 12 meses. Por isso, o paciente deve ser encorajado a manter a utilização do 

fármaco; no início do tratamento com BB, os pacientes podem perceber uma piora funcional 

discreta, portanto devem ser orientados a manter o uso. Fadiga e hipotensão são fatores comuns 

para descontinuação do tratamento, no entanto, com alterações no gerenciamento da prescrição 

médica, a maioria dos pacientes podem tolerá-los eventualmente. Em caso de intolerância a um 

tipo, é indicada a utilização de um beta-bloqueador diferente (BUTLER et al., 2003; ROHDE 

et al., 2018).  

A segunda classe de fármacos mais utilizados pelos pacientes desse estudo foram os 

diuréticos de alça e tiazídicos. Justifica-se o uso dessa classe medicamentosa em grande escala 

devido à presença elevada de pacientes hipertensos. O mecanismo básico dos diuréticos é 

aumentar a eliminação renal de sal e água, reduzindo o volume de fluido intravascular 

intersticial e a pressão de enchimento ventricular (pré-carga), diminuindo, em consequência, a 

retenção de fluido e eliminando a congestão pulmonar e os edemas periféricos, sinais 

muitopresentes em pacientes com IC (TRULLAS, RULL, FORMIGA, 2014), reduzindo os 

sintomas congestivos e melhorando a tolerância ao esforço.   

Os bloqueadores de receptor de angiotensina (BRA) são fármacos muito utilizados no 

tratamento da IC, normalmente mais utilizados em pacientes que apresentam intolerância aos 

inibidores de enzima conversora de angiotensina (IECA). Sendo essas duas classes 

farmacológicas apresentadas com desfechos favoráveis na redução de hospitalização (ROHDE 

et al., 2018). O uso destes medicamentos ajuda a relaxar as artérias, reduzir a pressão arterial, 

tornando mais fácil para o coração bombear sangue para o corpo, reduzindo a carga de trabalho 

do coração, e consequentemente melhorando a tolerância ao esforço (ROHDE et al., 2018; 

CARREIRA et al., 2003).  
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A Tabela 5 trouxe as manifestações clínicas dos pacientes quanto à presença ou 

ausência do DE IA (00092). A primeira variável a ser discutida será a queixa de dispneia, que 

apresentou diferença estatística importante entre os grupos de pacientes com a presença e 

ausência do DE IA (00092) (p<0,001).  

As queixas de dispneia encontradas nos registros de prontuários vão de encontro às 

classes funcionais da NYHA identificadas nesses pacientes. Dentre aqueles que foram 

confirmadosa presença do DE IA (00092), foram reveladas classes funcionais mais altas. 

Pacientes que se enquadram em classes funcionais elevadas apresentam mais queixas de 

dispneia e simples atividades cotidianas podem desencadear o quadro (ROHDE et al, 2018). 

No grupo de pacientes com a presença do DE IA (00092) (n=46), as queixas de 

dispneia aos pequenos e médios esforços corresponderam a 76% dos pacientes, enquantonos 

pacientes com ausência do DE IA (00092) corresponderam a 33%. A função pulmonar 

diminuída gera como consequência a dispneia e a diminuição da força muscular respiratória, 

provocando intolerância ao exercício. O mecanismo de bombeamento de sangue do coração 

comprometido leva a alterações pulmonares como hipertensão pulmonar e diminuição das 

capacidades ventilatórias, havendo piora dos sintomas e do condicionamento 

cardiorrespiratório (DI NASO et al., 2011). Portanto é muito importante o incentivo à prática 

de atividade física para melhoria da capacidade funcional dos pacientes. 

Outro dado que revelou significância estatística entre os grupos de pacientes com a 

presença e ausência do DE IA (00092) foi o item prática de atividade física, 79,2% dos pacientes 

que apresentaram o DE IA (00092) não praticavam atividade física, enquanto no grupo dos 

pacientes com ausência do DE, apenas 20,2% não praticavam. A falta de exercício físico causa 

limitações físicas, psicológicas e sociais.  

O exercício promove a melhora da disfunção endotelial e da capacidade oxidativa do 

músculo esquelético, além de reduzir a exacerbação neuro-humoral na síndrome da IC 

(ULBRICH et al., 2013). O treinamento físico regular é seguro, aumenta a tolerância ao 

exercício, melhora a qualidade de vida e reduz hospitalizações (ROHDE et al., 2018).  

Apesar de estudos apontarem os benefícios da prática de atividade física e da 

reabilitação cardiovascular para pacientes com IC (SILVA et al., 2019; ROHDE et al., 2018; 

ULBRICH et al., 2013), poucos indivíduos são engajados e encaminhados para um programa 

de reabilitação cardiovascular, dificultando a compreensão das adaptações crônicas ao exercício 

(ABREU et al., 2019).  

É de extrema importância a prescrição de atividades por profissionais habilitados. 

Sugere-se a inclusão de educador físico em clínicas de insuficiência cardíaca para atuação junto 
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aos fisioterapeutas (ROHDE et al., 2018).Recomenda-sea dança como uma atividade física 

alternativa,capaz de modular positivamente o sistema nervoso autonômico e os marcadores 

inflamatórios, o que pode auxiliar até mesmo na função sexual e melhoria da qualidade de vida 

desses pacientes (GONZALES, STIES, CARVALHO, 2019).Ao enfermeiro cabe estimular e 

orientar ao paciente a necessidade de melhorar seu condicionamento físico para que a incidência 

do DE IA (00092) e suas implicações sejam diminuídas.   

Variáveis como edema de membros inferiores, turgência de jugular e angina foram 

identificadas em ambos os grupos de pacientes, mas não houve significância estatística.   

Sabe-se que entre as características clínicas clássicas da IC destacam-se os sintomas 

de fadiga, dispneia, edema de membros inferiores,tosse, precordialgia, tontura, palpitação, 

ortopneia e dispneia paroxística noturna; além de sinais de crepitação à ausculta pulmonar, 

estase jugular, sinais de hepatomegalia, ascite e alterações na fração de ejeçãode ventrículo 

esquerdo (XAVIER, FERRETTI-REBUSTINI, 2019).  

Em pacientes crônicos, a identificação de sinais clínicos de congestão por vezes pode 

estar camuflada ou ausente, devido a processos adaptativos do sistema linfático em lidar com a 

congestão. Sobressaem então em alguns casos sinais mais específicos de IC como a terceira 

bulha cardíaca e ortopneia (ROHDE et al, 2018).  

Entretanto, neste estudo foram identificados apenas dois pacientes com terceira bulha 

cardíaca, e a variável ortopneia não estava descrita na grande maioria dos prontuários, portanto 

não pode ser avaliada, demonstrando uma fragilidade de pesquisas realizadas em prontuários 

e/ou fragilidade na avaliação dos profissionais que examinaram e registraram os dados dos 

pacientes. Sobre o ritmo cardíaco, todos os pacientes que apresentaram ritmo irregular 

encontravam-se no grupo dos pacientes com a presença DE IA (00092), entretanto não houve 

significância estatística. 

Na avaliação da ausculta pulmonar, foram identificadas alterações apenas no grupo de 

pacientes com a presença do DE IA (00092) (estertores e sibilos), entretanto em baixa 

frequência (10%). 

Apesar de estudos apontarem que pacientes com IC apresentam padrão de sono 

precário (SOUZA ET AL., 2019; SANTOS, CRUZ, BARBOSA, 2011) os participantes desta 

pesquisa, independente da presença ou ausência do DE IA (00092), apresentaram quantidade 

satisfatória de horas de sono por noite (7(6-8) para os dois grupos de pacientes), além do uso 

de poucos travesseiros para dormir (1,72±0,65 vs1,53±0,51), fato que não costuma ser realidade 

entre esses pacientes.  
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O enfermeiro deve incluir em sua anamnese a busca por queixas relacionadas a desvios 

no padrão do sono, visto que a detecção precoce dos problemas de sono nos pacientes com IC 

e a adoção de medidas para controlá-los podem trazer benefícios para os pacientes (SANTOS, 

CRUZ, BARBOSA, 2011).  

De fato, a IC é uma síndrome extremamente complexa e requer acompanhamento 

profissional especializado. O enfermeiro atuante em clínicas de IC deve prestar uma assistência 

voltada a identificar fatores precipitantes de descompensação cardíaca, assim como identificar 

fatores modificáveis que possam ser trabalhados junto com o paciente e seu cuidador a fim de 

melhorar sua qualidade de vida.  

A Tabela 6 analisou dados relativos às características antropométricas e 

hemodinâmicas relacionadas ao teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) nos pacientes com a 

presença e ausência do DE IA (00092).  

Quando comparadas as variáveis idade e IMC, ambos os grupos de pacientes 

apresentaram valores com distribuição homogênea, não havendo diferença estatística entre os 

grupos. Os participantes do estudo em sua grande maioria são idosos e estão enquadrados no 

grau I de obesidade (OMS, 2006).  

No TC6M é preconizado que as características hemodinâmicas sejam avaliadas antes 

de iniciar o teste, no segundo, quarto e sexto minuto, além da avaliação no primeiro minuto 

após o término do teste.  

Conforme identificado nos registros em prontuários, a pressão arterial sistólica e 

diastólica dos pacientes com a presença ou ausência do DE IA (00092) não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos de pacientes, assim como ao final do teste de 

caminhada quando foram reavaliadas. 

A variável saturação de oxigênio periférico (SpO2) também não apresentou alterações 

estatisticamente significativa entre os grupos com a presença e ausência do DE IA (00092) no 

decorrer de todo o TC6M.  

A frequência cardíaca se demonstrou mais elevada nos pacientes que apresentam o DE 

IA (00092) na avaliação do pré teste, no segundo minuto, no sexto minuto e no pós-teste. 

Nos registros do grupo sem a presença do DE IA (00092),a FC inicial apresentou-se 

mais baixa, com uma elevação em seu valor no quarto minuto (superando a frequência cardíaca 

do grupo dos pacientes que apresentavam o DE), e no sexto minuto e na avaliação pós teste (1º 

minuto após o término do TC6M) apresentou valor da frequência cardíaca menor que o grupo 

com o DE IA (00092) conforme demonstrado no quadro 3.  
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A frequência cardíaca avaliada no pós-teste (no primeiro minuto após o término do 

exercício físico) é chamada de frequência cardíaca de recuperação (FCR). Seu valor é definido 

como a diferença entre a frequência cardíaca máxima e aquela apresentada no primeiro minuto 

após o término da atividade (na fase de recuperação) (TEIXEIRA et al., 2019).  

A FCR é considerada um importante preditor para mortalidade em pacientes com 

doenças cardiovasculares. Indivíduos que apresentam lenta recuperação da FC após esforço têm 

risco quase quatro vezes maior de mortalidade, visto que apresentam inadequação da reativação 

parassimpática, além de apresentarem menor capacidade de exercício, quando comparados a 

indivíduos com recuperação cardíaca mais rápida (LINS et al., 2015; OKUTUCU et al., 2011).  

Desta forma, fica um alerta para o grupo dos pacientes com a presença do DE IA 

(00092) que apresentaram uma resposta mais lenta na frequência cardíaca de recuperação. 

Sugere-se a realização de estudos mais amplos para melhor avaliação desta variável.  

A variável Borg de fadiga foi avaliada no segundo, quarto e sexto minuto do TC6M, 

apresentando entre o grupo de pacientes com a presença do DE IA (00092) e o grupo com 

ausência do DE IA (00092) diferença estatística significante nos três momentos de avaliação. 

Os pacientes incluídos no grupo com a presença do DE IA (00092) revelaram Borg de fadiga 

crescente conforme o decorrer do teste de caminhada.  

A variável Borg de dispneia também foi avaliada no segundo, quarto e sexto minuto 

do TC6M, e também apresentou diferença estatística significante nos três momentos de 

avaliação entre o grupo de pacientes com a presença do DE IA (00092) e o grupo com ausência 

do DE IA (00092) Os pacientes incluídos no grupo com a presença do DE IA (00092) revelaram 

Borg de dispneia crescente conforme o decorrer do teste de caminhada.  

As avaliações de Borg de fadiga e Borg de dispneia são dados subjetivos revelados 

pelos pacientes durante o teste de caminhada. De acordo com a preferência do pesquisador, os 

pacientes são questionados sobre a sensação de fadiga e dispneia durante a atividade em 

intervalos regulares. Esta é uma escala usualmente utilizada e costuma apresentar aumento 

progressivo nos valores registrados durante o decorrer da atividade física, evidenciando 

aumento da fadiga e da dispneia no decorrer do exercício (SOARES, PEREIRA, 2011; 

FUMAGALLI et al., 2010).  

O resultado desse estudo demonstrou que os pacientes que apresentam a presença do 

DE IA (00092) revelaram escores mais elevados do que os pacientes com ausência DE, ou seja, 

demonstraram ser mais sintomáticos perante a atividade física, sinalizando a escala de Borg 

como um bom indicador para queixa de fadiga e dispneia em pacientes com IC.  
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Outro dado que apresentou relevância estatística neste estudo foi a variável distância 

percorrida e o percentual atingido pelos pacientes durante o TC6M. O grupo de pacientes que 

possuía a presença do DE IA (00092) apresentou a distância percorrida menor que o grupo de 

pacientes com ausência do DE IA (00092) (339±126m vs 418±100m p=0,033) e percentual 

71(57-91) vs 86(76-100) p=0005.  

Esses dados revelam que pacientes que apresentam o DE IA (00092) possuem maiores 

limitações ao esforço quando avaliados pelo TC6M. Sabe-se que o TC6M procura expressar o 

limiar do paciente a atividades semelhantes às atividades diárias, como uma simples caminhada 

por seis minutos no ritmo determinado pelo próprio paciente (PORTO et al., 2012). Desta 

forma, ficou evidenciado que os pacientes que possuem o DE IA (00092) apresentam limitações 

em sua capacidade funcional e baixa tolerância ao esforço.  

Não existem estudos que tenham encontrado associação do DE IA (00092) com pior 

desempenho no TC6M em pacientes com IC acompanhados em uma clínica especializada, 

portanto a partir dos resultados demonstrados por essa pesquisa, sugere-se a realização de novas 

avaliações, com um número maior de participantes.  

O TC6M é considerado uma avaliação simples da capacidade física, além de ser 

preditor de sobrevida em pacientes com insuficiência cardíaca. É um teste de aplicação fácil e 

de baixo custo, entretanto revela informações importantes sobre o paciente e seu prognóstico 

(PORTO et al., 2012). Em vista disso, sugere-se a aplicação de TC6M associado à avaliação da 

escala subjetiva de sensação de fadiga e dispneia (Borg de fadiga e Borg de dispneia) para 

determinação da presença do DE IA (00092) em pacientes com IC. Os enfermeiros que atuam 

em um cenário especializado, como clínicas de ICdevem pautar suas avaliações em evidências 

científicas, para então identificar problemas, agrupá-los e diagnosticá-los e assim prescrever 

cuidados individualizados e específicos para o grupo de pacientes por ele atendidos. 

A Tabela 7apresentou dados referentes aos escores do questionário de avaliação de 

qualidade de vida (MLHFQ) dos pacientes com a presença e ausência do DE IA (00092).  

A análise desse questionário foi realizada através da categorizações de suas perguntas 

em dimensão física, dimensão emocional e dimensão geral (CARVALHO et al., 2009). Duas 

categorias apresentaram diferença estatística entre os grupos com a presença do DE IA (00092) 

e ausência do DE IA (00092).  

A dimensão física demonstrou-se mais atingida nos pacientes que apresentam o DE 

IA (00092). As perguntas dessa dimensão são relacionadas a queixas de dispneia, fadiga e 

tolerância ao esforço. Logo, pacientes que apresentaram DE IA (00092) revelaram escores 
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muito mais elevados nessas questões, refletindo um pior nível de qualidade de vida gerado pela 

intolerância a atividade.  

Sabe-se que limitações físicas apresentam impacto negativo na qualidade de vida dos 

pacientes (SOUSA et al., 2017). Um estudo que buscou determinar a relação dos domínios da 

QV com a classe funcional de pacientes com IC demonstrou que pacientes que participavam de 

atividades físicas voltadas para reabilitação cardiopulmonar apresentaram melhor qualidade de 

vida e capacidade funcional, do que aqueles que estavam iniciando suas atividades (ULBRICH 

et al., 2013). Portanto é de se esperar que os pacientes que não conseguem realizar atividades 

físicas apresentam piores escores na avaliação da qualidade de vida. Todas as limitações 

impostas pela doença afetam negativamente o convívio social e a realização de atividades 

diária, fazendo com que o paciente sinta um impacto maior em conviver com a doença.  

A dimensão geral também revelou diferença estatística significativa entre o grupo de 

pacientes com a presença do DE IA (00092) e o grupo de pacientes com a ausência do DE em 

questão. As perguntas dessa dimensão apresentam itens relacionados a considerações 

financeiras, efeitoscolaterais de medicamentos e estilo de vida.  

Acredita-se que o grupo de pacientes que apresentou escores mais elevados nessa 

dimensão, tenham atingido esses escores devido a sua intolerância aos esforços. Estes 

apresentam estilo de vida mais sedentário, fazem uso de mais medicamentos, inclusive uso de 

nitratos (que apontou relação significativa com a intolerância à atividade neste estudo), 

apresentam classes funcionais mais elevadas e, portanto, revelam restrições mais severas em 

seu modo de viver.   

A dimensão geral não apresentou diferença significativa entre os grupos de pacientes 

com presença e ausência do DE IA (00092). Atribui-se a isso as perguntas não estarem 

relacionadas a questões de mobilidade e atividade física, e sim a questões mais emocionais.  

O escore total de qualidade de vida também demonstrou significância estatística 

(p<0,001) quando avaliado o grupo dos pacientes com a presença e ausência do DE IA (00092).  

O grupo de pacientes com a presença do DE revelou escores mais elevados e, portanto 

pior qualidade de vida. Pacientes que se enquadraram no escore de boa qualidade de vida foram 

aqueles que apresentaram ausência do DE IA (00092), enquanto os pacientes com a presença 

do DE IA (00092) revelaram escore para categoria de qualidade de vida ruim.  

Portanto, enfermeiros devem saber reconhecer que pacientes que apresentam o DE IA 

(00092) estão propícios a apresentarem piores escores de qualidade de vida. Este estudo 

demonstrou que o DE IA (00092) afetou as dimensões físicas e gerais do MLHFQ, assim como 
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elevou os escores de qualidade de vida, refletindo as limitações que esse diagnóstico de 

enfermagem causa nos pacientes.  

A Tabela 8 apresenta as respostas dos participantes às perguntas relacionadas ao 

questionário Dutch Fatigue Scale (DUFS), que busca avaliar a fadiga apresentada pelos 

pacientes.Das oito perguntas, três demonstraram diferenças estatisticamente significantes entre 

o grupo com a presença e ausência do DE IA (00092), sendo essas mais relacionadas à esfera 

emocional, ou seja, o quanto emocionalmente esses pacientes estão fatigados.  

Sensação de falta de energia, necessidade de mais energia para realizar atividades 

diárias ou desanimo são as queixas relacionadas às perguntas. Os pacientes que apresentam o 

DE IA (00092) demonstraram estar emocionalmente mais cansados. Fato que não é de se 

estranhar, visto que convivem com uma doença de caráter de cronicidade, sem cura, com 

restrições impostas pelo tratamento não farmacológico, com efeitos colaterais dos múltiplos 

fármacos que fazem uso, visita a emergências e internações constantes, além das limitações 

físicas impostas que não os permite desenvolver atividades antes realizadas, característica mais 

presente no grupo de pacientes que apresentam intolerância a atividade. 

Em um estudo realizado com 300 pacientes ambulatoriais com insuficiência cardíaca 

que buscou estimar confiabilidade e validade do DUFS, os escores na escala foram 

positivamente associados com a classe funcional da insuficiência cardíaca, ou seja, quanto mais 

alta a CF maior foram os escores revelando que pacientes com escores mais elevados 

apresentam maior limitação na capacidade funcional (FINI et al., 2010).   

O DUFS apresentado no presente estudo vem como importante fator de identificação 

do impacto da presença do DE IA (00092) na condição de vida e de como o paciente vem 

encarando o seu dia a dia. Nos leva a refletir que a IC e a intolerância atividade por ela imposta 

não são fatores exclusivamente físicos, existe sim um cansaço mental associado a todo esse 

contexto. Cabe a enfermeiros durante a sua consulta identificar a necessidade de intervenções 

adequadas no âmbito emocional, e quando necessário, encaminhá-los para atendimento 

especializado por um psicólogo.   

As demais questões relacionadas à esfera de queixas físicas e cognitiva mostraram-se 

mais prevalente no grupo dos pacientes com o DE IA (00092), porém, não revelaram 

importância estatística.  

Uma metanálise buscou analisar as evidências disponíveis sobre a eficácia de clínicas 

conduzidas por enfermeiras no resultado de morbimortalidade em pacientes com doenças 

cardiovasculares. Os 12 estudos reuniram 4886 pacientes com acompanhamento em clínicas 

especializadas e 4954 pacientes com cuidados habituais. Os pacientes de clínicas especializadas 
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tiveram um efeito favorável na mortalidade por todas as causas e maior adesão a medicamentos 

(Al-MALLAH, et al., 2016).  

Portanto, nesse contexto a figura do enfermeiro de prática avançada é essencial, pois 

desta forma é possível integrar pesquisa, educação, prática assistencial e gestão. O profissional 

atuante de uma clínica especializada deve ter alto grau de autonomia profissional e competência 

para tomar decisões clínicas, realizar avaliações, diagnóstico e prescrições, sendo responsável 

por gestão de casos, avaliação e implementação de programas, planos de cuidado e referência 

para o primeiro ponto de contato dos usuários com os serviços de saúde (NETO et al., 2018; 

FARIAS, PARENTE, ANJOS, 2018). 
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6 CONCLUSÃO 

Este estudo apresentou uma análise das variáveis clínicas, sociodemográficas e os 

indicadores diagnósticos associados à presença do DE IA (00092) da NANDA-I em pacientes 

com insuficiência cardíaca crônica em uma clínica especializada. 

Os pacientes acompanhados neste estudo demonstraram sersua grandemaioria idosos, 

aposentados, com nível de escolaridade baixo. Apresentaram como principais características 

clínicas FEVE preservada, classe funcional NYHA II, uso de betabloqueadores, e hipertensão 

arterial sistêmica.  

O grupo de pacientes que apresentou a presença do DE IA (00092) revelou fração de 

ejeção mais baixa e classe funcional mais elevadado que os pacientes sem a presença do DE. 

Quando analisado o DE IA (00092), a principal característica definidora encontrada foi dispneia 

ao esforço e o principal fator relacionado foi desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio.  

Pacientes que revelaram presença do DE IA (00092) tiveram pior desempenho no teste 

de caminhada de 6 minutos confirmando sua limitação na capacidade funcional. Apresentaram 

pior resultado na frequência cardíaca de recuperaçãoapós término do exercício indicando pior 

prognóstico. O uso de nitratos demonstrou relação direta com a intolerância à atividade 

apresentada por esses pacientes.  

Na avaliação da sensação de fadiga e dispneia durante a atividade física, os pacientes 

com a presença do DE IA (00092) demonstraram escores mais elevados nas escalas subjetivas 

de Borg de fadiga e Borg de dispneia.  

Na avaliação da qualidade de vida através do MLHFQ, pacientes com a presença do 

DE IA (00092) demonstraram nível de qualidade de vida ruim. Na avaliação de fadiga através 

do questionário DUFS apresentaram escores mais elevados com piores índices, e demostraram 

estar emocionalmente mais cansados.  

Através deste estudo concluiu-se que a presença do DE IA (00092) é fator limitante 

para pacientes com IC e que é essencial que o enfermeiro tenha olhar crítico diante dessa 

situação, realizandoavaliação minuciosa da qualidade de vida e nível de fadiga; avaliação do 

uso de nitratos associado a queixas de intolerância a esforços; sugiraa realização do TC6M para 

auxiliar na definição do DE IA (00092).  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

Pesquisa: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM “INTOLERÂNCIA A ATIVIDADE” 

EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA: ESTUDO 

TRANSVERSAL 

 

Pesquisador responsável: Michele Bastos Costa 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Programa de Pós Graduação em 

Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC/UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 996843663 

Outras formas de contato com o pesquisador (por exemplo, e-mail): 

michele.b.costaa@gmail.com 

Nome do voluntário: 

______________________________________________________________________ 

 

Responsável legal (quando for o caso): 

 

 

Ilmo(a). Sr (a), 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Diagnóstico de 

enfermagem intolerância a atividade em pacientes com insuficiência cardíaca: estudo 

transversal”, de responsabilidade da enfermeira Michele Bastos Costa com orientação da 

professora doutora Ana Carla Dantas Cavalcanti. Este projeto tem como objetivo analisar as 

variáveis clínicas, sociodemográficas e os indicadores diagnósticos associados à presença ou 

ausência do diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade (00092) da NANDA-I em 

pacientes com insuficiência cardíaca crônica em uma clínica especializada. A realização desta 

pesquisa é importante para que possamos conhecer estratégias para melhorar aspectos do seu 

tratamento, sua qualidade de vida e o autocuidado, e com isso, suas condições de saúde, 

reduzindo as complicações e os desconfortos causados por esta doença. Desta forma, as 

informações dadas pelo(a) Sr. (ª) serão confidenciais, para isto elas serão codificadas através 

de números e letras, e apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso a elas na íntegra. Para 

isso, caso o(a) Sr. (ª) aceite participar voluntariamente, será necessário que seu prontuário da 

Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente seja lido para verificar inicialmente se o 

senhor poderá ser incluído no estudo, bem como para acompanhar o seu estado de saúde. Em 

um dado momento será realizado contato telefônico com o senhor (ª) para identificar se houve 

internação/óbito. O(a) Sr. (ª) poderá deixar de participar desta pesquisa a qualquer momento 

sem que isso cause nenhum comprometimento no seu atendimento habitual para o tratamento 

da Insuficiência Cardíaca. A pesquisa apresenta como possível benefício gerar conhecimento 

para entender, prevenir ou aliviar os problemas associados à insuficiência cardíaca. Em 

contrapartida, esses pacientes podem estar expostos a riscos de origem psicológica, ou/e 

emocional pelo estresse emocional relacionado à exposição do paciente e/ou familiar a 

lembrança das experiências durante a internação e/ou morte, sendo nestes casos oferecido 

suporte emocional através de atendimento de psicologia da clínica. Os resultados desta pesquisa 
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serão divulgados em meios científicos, como revistas na área de saúde. Para facilitar o acesso 

às informações, realizaremos uma (ou mais) apresentação por meio de palestra na Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente, além de desenvolver material informativo escrito para 

ampla distribuição na sala de espera, ao final deste estudo. Assim, conforme as informações 

dadas acima, de forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e coerção: 

Eu, ________________________________________________________________,declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

EM CASO DE DÚVIDAS OU NECESSIDADE DE CONTATO: Os Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de 

pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos 

os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação 

voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de 

segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E-mail: etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 26299189. 

 

Niterói, ____ de ________________ de ______. 

 

 

Participante/Responsável legal  Responsável por obter o 

consentimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 2 -Instrumento de coleta de dados 

 

1. Dados de identificação                                            Dados extraídos em: ____/____/____ 

 
Nome completo: _____________________________________________________________ 
 
Nº do Pront HUAP:____________________ 
 
Sexo: (   )Feminino (  ) Masculino   Data de Nascimento:______/________/_______  
 
F.R: (   ) Aposentado (  ) Pensionista (  ) Trabalhador formal (  ) Autônomo (   ) Sem renda 
 
Renda familiar (reais)__________________Nº Salários mínimos  ____________________ 
 
Mora com quantas pessoas?__________________________________________________ 
 
Escolaridade:(  ) Analfabeto (  ) Fundamental incompleto (  ) Fundamental completo 
(  ) Médio incompleto(  ) Médio completo(  ) Superior incompleto(  )Superior completo 
 
Anos de estudo:_____________ 
 
Tipo racial autodeclarado: (   ) Branco (   ) Negro (   ) Pardo (   ) Índígena (   ) NE 
 
Telefones de contato: _________________________________________________________ 
 
Estado civil(   ) Casado (   ) Solteiro (   ) Viúvo (   ) Divorciado. Filhos?___________________ 
 

2. Diagnóstico de enfermagem Intolerância a Atividade – Energia fisiológica ou psicológica 
insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou desejadas  

 
Data que foi dado o DE - IA ____/_____/_____ 
 
Características definidoras:  
(   ) Alteração no eletrocardiograma 
(   ) Desconforto ao esforço 
(   ) Dispneia ao esforço  
(   ) Fadiga  
(   ) Fraqueza generalizada 
(   ) Resposta anormal da frequência cardíaca a atividade 
(   ) Resposta anormal da pressão sanguínea a atividade  
 
Fatores relacionados:  
(   ) Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio 
(   ) Estilo de vida sedentário 
(   ) Falta de condicionamento físico 
(   ) Imobilidade  
(   ) Inexperiência com uma atividade 
 
 

3. Medicações em uso:  

 
 
1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
4. _______________________________ 

5. _______________________________ 
6. _______________________________ 
7. _______________________________ 
8. _______________________________ 
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4. Comorbidades pregressas e familiares 

 
História pregressa 
(   ) HAS  
(   ) DM 
(   ) IAM 
(   ) Endocardite      
(   ) Febre reumática 
(   ) Dislipidemia 
(   )DPOC 
(   ) Doença psiquiátrica  

(  ) Hepatite           
(  ) IRC 
(  ) IRA 
(  ) AVE isq 
(  ) AVE hem 
(  ) Obesidade      
( ) Outras: ________________________

 
Cirurgias. Quais?   
(  ) Cabeça e pescoço  
(  ) Abdominal  
(  ) Pulmonar 
(  ) Cardíaca 
(  )Ginecológica         
(  ) Ortopédica           
(  ) Cesarianas 
(  ) Plástica    

(  ) Angioplastia coronariana 
(  ) Endarterectomia 
(  ) Vascular               
(  ) Marcapasso ou CDI 
(  ) Oftálmica       
(  ) Odontológica    
(  ) Amputação. Especifique: _________ 
(  ) Outros.   

 
Alergia?(    ) Não (    ) Sim  
Qual?(   ) Respiratória (    ) Alimentar (    ) Medicam. (   ) Cutânea Especifique: ___________ 
 
História familiar 
(    ) IAM Quem: _____________________ 
(    ) HAS. Quem: ____________________ 

(    ) DM. Quem: _____________________  

 
 
História da doença atual 
FE:_____ CF NYHA: ______ Data da CF: ____/____/___ Etiologia: (   ) Isq (   ) Ñ Isq (   ) Indef 
Início (ano):__________Tempo de doença (anos): _________Tempo de Tto (anos) _________ 
Internação nos últimos 3 meses por IC: (   ) Não (   ) Sim. Data da última intern.: ___/___/____ 

 
5. Domínio 4 (NANDA-I): Atividade e repouso  

     
Estado geral:(    ) bom (   ) regular (    ) ruim 
Sono:______horas/noite.Dorme somente com medicação?(    ) Não (    ) Sim   
Uso de travesseiros: (    ) Nenhum  (    ) 1 (    ) 2    (    ) 3  (    ) mais de 3 
Incapacidade de exercer o autocuidado?(    ) Não  (    ) Sim, qual: (    ) Vestir   
(   ) Alimentação   (    ) Banho/higiene 
Pratica atividade física?(    ) Não(    ) Sim,  ___vezes por semana, qual? _________  
Dispnéia(   ) Ausente (    ) Peq. esforços (    ) Médios esforços (    ) Grandes esforços  
AP:(   )MVUA sem RA l (   )Estertores finos (   ) Sibilos (   ) Outros:______________________ 
Perfusão periférica: (   ) Normal  (    ) Diminuída  
Ausculta cardíaca:(   ) BNF (   ) B3 (   ) B4 (   ) Sopro (   ) Atrito peric. (   ) Click estalido 
Ritmo cardíaco: (   ) Regular (    ) Irregular 
Turgência de jugular a 45º:(    )  Não  (    ) Sim  
Angina:(   ) Não (   ) Sim   
Pulso:(    ) Normal (    ) Filiforme (   ) Irregular   
Membros inferiores: (   ) Normais ()Sinais de TVP (   ) Insuf. Arter. (  ) Insuf. Venosa  
Locomoção: (    ) Sem dificuldades (    ) Com dif. s/auxílio (    ) Com dif. e c/ auxílio  
Edema (    ) Não  (    ) Sim  
Outros dados relevantes: ____________________________________________________
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Instrumento de registro do teste de caminhada de 6 minutos 
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ANEXO 2-Questionário de Qualidade de Vida - Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ) 
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ANEXO 3- Instrumento avaliação de Fadiga 
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ANEXO 4 -Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 5 - Carta de Anuência 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Declaramos que a Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente, atuante na Rua 

Jansen de Melo 174, Niterói/Centro, RJ, sob coordenação da ProfªDrª Ana Carla Dantas 

Cavalcanti, tem interesse em participar do projeto “Diagnóstico de Enfermagem Intolerância a 

Atividade em Pacientes com Insuficiência Cardíaca: Coorte Retrospectiva”, proposto pelo 

pesquisador Michele Bastos Costa, autorizando sua execução. Declaramos ainda, conhecer e 

cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/2012. Esta 

instituição está ciente de suas responsabilidades como instituição coparticipante e de seu 

compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela 

recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança ebem-

estar. Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa responsável por sua avaliação.  

 

                                                           Niterói, 05 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProfªDrª Ana Carla Dantas Cavalcanti/SIAPE: 19634 
Coordenadora da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente 
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