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Resumo: 

Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem quantitativa, cujo possui como questão 

norteadora “O que as bases de dados científicas trazem sobre Diagnósticos de Enfermagem 

para Idosos portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis?”; Tendo como objetivo 

geral: Analisar as produções científicas sobre a temática proposta na questão norteadora, e 

como objetivos específicos Identificar os Diagnósticos de Enfermagem em idosos com 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis apresentados em estudos nas bases de dados online; 

Demonstrar a relação entre os Diagnósticos de Enfermagem em idosos com Doença Crônica 

Não Transmissível apresentada nas bases de dados científicas. Foram selecionadas para a 

pesquisa 20 publicações encontradas nas bases de dados Lilacs, MedLine, Benf e PubMed. Na 

discussão foram abordados: Protocolos para a implementação do Processo de enfermagem, e 

Diagnósticos de enfermagem para idosos com Doença Crônica Não Transmissível. Concluiu-

se então a real importância dos Diagnósticos de Enfermagem para idosos com Doença 

Crônica Não Transmissível, visto a ação fundamental do enfermeiro e da aplicação dos 

Diagnósticos de Enfermagem para a melhora do quadro de saúde do cliente senil com 

comorbidades crônicas.   

Descritores: Diagnóstico de Enfermagem; Idoso; Doença Crônica; Enfermagem.  
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Abstract: 

This is an integrative review with a quantitative approach, whose guiding question is "What 

do scientific databases bring about Nursing Diagnostics for Elderly People with Chronic No 

communicable Diseases?"; The objective of this study is to analyze the scientific production 

on the theme proposed in the guiding question and to identify specific objectives to identify 

nursing diagnoses in elderly people with chronic no communicable diseases presented in 

studies in online databases; To demonstrate the relationship between Nursing Diagnoses in 

elderly people with chronic no communicable disease presented in the scientific databases. 

Twenty publications found in the Lilacs, MedLine, Bdenf and PubMed databases were 

selected for the search. In the discussion we discussed: Protocols for the implementation of 

the Nursing Process, and Nursing Diagnostics for the Elderly with Chronic Non-

Communicable Disease. It was concluded the real importance of Nursing Diagnoses for 

elderly people with Chronic Non-Communicable Disease, considering the fundamental action 

of the nurse and the application of Nursing Diagnostics to improve the health of the senile 

client with chronic comorbidities. 

Keywords: Nursing diagnosis; Elderly; Chronic disease; Nursing. 

 

  



5 
 

 
 

 

Lista de Figuras 

Figura 01: Porcentagem da População acima de 65 anos no Brasil, p.08 

Figura 02: Domínios e Classes da Taxonomia II da NANDA, p.17 

Quadro 01: Quadro organização do conteúdo de referências, p.20 

Figura 03: Fluxograma sobre a seleção de obras, p.42 

Quadro 02: Quantitativo de artigos selecionados por ano, p.42  

Quadro 03: Quantitativo de artigos selecionados por revista, p.43  

Quadro 04: Categorização dos Artigos por Público, p.45 

Quadro 05: Categorização das Recomendações dos Autores, p.45 

Quadro 06: Diagnósticos de Enfermagem segundo a Citação nos Estudos, p.46 



6 
 

 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO, p.  07 

1.1 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA, p. 09 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA, p. 09 

1.3 OBJETO E OBJETIVOS DO ESTUDO, p.09 

2 REVISÃO DE LITERATURA, p. 11 

2.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, p.11 

2.2 OS IDOSOS NO CONTEXTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, 

p. 12 

2.3 O PROCESSO DE ENFERMAGEM, p. 13 

2.4 A ENFERMAGEM NO PROCESSO DE ENFERMAGEM E NAS DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, p. 14 

2.5 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – NANDA, p. 15 

3 METODOLOGIA, p. 18 

4 RESULDADOS, p. 41 

5 DISCUSSÃO, p. 49 

5.1 PROTOCOLOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM, 

p.49 

5.2 OS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS COM DCNT, p.50 

6 CONCLUSÃO, p. 52 

7 REFERÊNCIAS, p. 54 

 

 

 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo apresentado surgiu a partir do interesse a cerca das temáticas: diagnóstico 

de enfermagem e as doenças crônicas não transmissíveis na população idosa. Esse interesse 

foi reforçado após maior contato com os temas durante a disciplina de Fundamentos de 

enfermagem I e a atividade como monitora na mesma disciplina.  

O tema “diagnósticos de enfermagem” teve sua origem no movimento da medicina 

baseada em evidências e é definida como julgamento clínico sobre o indivíduo, família, ou 

comunidade para os problemas de saúde reais, potenciais ou processos de vida. Além disso, 

fornece a base para a seleção de intervenções de enfermagem, para alcançar resultados para o 

qual o profissional, enquanto enfermeiro é responsável. (POTTER, 2013) 

 Os diagnósticos de enfermagem possuem importância fundamental para a prática do 

enfermeiro. Essa etapa do processo de enfermagem pode ser uma das mais importantes e 

complexas, pois exige que o profissional de enfermagem possua conhecimento teórico-

prático, intuição e observação.  

Estudos populacionais recentes apontam que o Brasil vive uma transição 

demográfica na qual a expectativa de vida da população vem aumentando ao longo das 

décadas. Segundo dados do IBGE em 2010 a porcentagem de pessoas acima de 65 anos no 

Brasil era de 6,78%, em 2014 subiu para 7,64%, como ilustra o gráfico abaixo (anexo 1). 

Segundo uma projeção do IBGE, em 2020 a população idosa será de 9,42%, um aumento de 

2,64 Esta elevação exigirá em aumento nas demandas sociais e econômicas de todo o país. 

(IBGE, 2015). 
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Figura 1 – Porcentagem da População acima de 65 anos no Brasil. 

FONTE: BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

A mudança no perfil etário da população é consequência da modificação dos 

indicadores de saúde, com a queda da fecundidade, da mortalidade e o aumento da 

expectativa de vida. Além do mais, existe uma transição epidemiológica, que se caracteriza 

pela mudança do perfil de morbidade e de mortalidade de uma população idosa, com 

diminuição progressiva das mortes por doenças infectocontagiosas e elevação das mortes por 

doenças crônicas. (BRASIL, 2010). 

Os idosos são o segmento da população que progressivamente, requerem maior 

demanda de cuidados. Esta constatação prende-se ao fato do envelhecimento acarretar 

inexoravelmente alguma diminuição da funcionalidade. Tornando necessário que o 

profissional de enfermagem tenha competência e capacitação adequadas para atender a esta 

clientela. (GAGO, 2012).  

Doenças Cônicas Não Transmissíveis (DCNT) é o termo designado ao conjunto de 

patologias que se caracteriza por não possuírem fonte infecciosa ou microrganismos 

envolvidos, por possuírem uma extensa trajetória clínica e serem geralmente irreversíveis.  



9 
 

 
 

No Brasil, em 2009, as doenças crônicas não transmissíveis responderam por 72,4% 

do total de óbitos. As cinco doenças – doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças 

respiratórias crônicas e diabetes – responderam por 80,7% dos óbitos por doenças crônicas, 

sendo mais de 60% em pessoas acima dos 60 anos de idade (SCHMIDT e DUNCAN, 2011).  

 

1.1 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

O estudo proposto torna-se relevante frente às modificações importantes nos padrões 

de longevidade da população, com o aumento expressivo dos idosos nas últimas décadas e sua 

progressão ao longo dos próximos anos, havendo também mudanças notáveis dos padrões de 

morbimortalidade que evidenciam a presença cada vez maior de Doenças crônicas Não 

Transmissíveis na população de idade avançada.  

Assim sendo, percebe-se uma real necessidade de estudos mais aprofundados sobre 

os idosos, com foco em saúde\doença, com vistas aos diagnósticos de enfermagem para o 

aprimoramento dos cuidados de enfermagem a esta clientela.  

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA  

 

O que as bases de dados científicas trazem sobre Diagnósticos de Enfermagem para 

Idosos com Doenças Crônicas Não Transmissíveis?  

Neste estudo se evidenciará os artigos que tratam de Diagnósticos de enfermagem 

conferidos aos idosos com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a partir de produções 

científicas nas bases de dados online.  

 

1.3 OBJETO E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 Objeto: O Diagnóstico de Enfermagem em Idosos com Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis. 
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Objetivo Geral: Analisar as produções científicas sobre Diagnósticos de Enfermagem 

em Idosos com Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar os diagnósticos de enfermagem de idosos com doenças crônicas não 

transmissíveis apresentados em estudos nas bases de dados online; 

- Demonstrar a relação entre os diagnósticos de enfermagem de idosos com Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis apresentadas nas bases de dados científicas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

As doenças crônicas não transmissíveis são patologias multifatoriais que se 

desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Atualmente, elas são consideradas 

um sério problema de saúde pública, e já são responsáveis por 63% das mortes no mundo, 

segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde em 2011. (BRASIL, 2011). 

Identificar os fatores de risco para o desenvolvimento das Doenças Cônicas Não 

Transmissíveis é a chave para a prevenção de boa parte dessas patologias, sendo classificados 

como modificáveis ou não modificáveis.  (GOULART, 2011). 

Entre os fatores modificáveis, também conhecidos como fatores comportamentais, 

pode-se citar a ingestão de álcool em grandes quantidades e de maneira regular, o tabagismo, 

a inatividade física, o estresse, a obesidade e o colesterol elevado. Já entre os fatores não 

modificáveis estão sexo, etnia, predisposição genética e idade, havendo considerável relação 

entre o envelhecimento e o risco de desenvolver Doenças Cônicas Não Transmissíveis. 

(BRASIL, 2011). 

 Das 57 milhões de mortes no mundo em 2008, 36 milhões (63,0%) aconteceram em 

razão das doenças crônicas não transmissíveis, com destaque para as doenças do aparelho 

circulatório, como hipertensão arterial sistêmica, neoplasias, diabetes mellitus e doença 

respiratória crônica (ALWAN e RILEY, 2010). Cerca de 80,0% das mortes por doenças 

crônicas não transmissíveis ocorrem em países de baixa ou média renda, onde 29,0% das 
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pessoas têm menos de 60 anos de idade. Nos países de renda alta, apenas 13,0% são mortes 

precoces. (WHO, 2011).  

Em 2007, no Brasil, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis foram responsáveis 

por 72% dos óbitos. Por se observarem taxas de morbimortalidade expressivas como esta, o 

Brasil criou o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) no Brasil, iniciado em 2011 e possuindo as metas para serem 

cumpridas até 2022 (BRASIL, 2011). 

O número de mortes causadas por DCNT entre homens e mulheres é basicamente 

equivalente. Porém, entre os menos favorecidos economicamente o acometimento é sempre 

desproporcional, em relação aos de renda mais alta. A idade é sempre um fator a ser 

considerado, visto que os idosos são, geralmente, um grande grupo de risco devido às 

modificações que o corpo sofre com o avanço da idade e com os hábitos de vida não 

saudáveis praticados durante anos (GOULART, 2011). 

 

2.2 OS IDOSOS NO CONTEXTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

Nos países desenvolvidos são considerados idosos, os indivíduos com faixa etária 

igual ou superior a 65 anos de idade. Em países em desenvolvimento, os indivíduos acima de 

60 anos são conceituados como idosos. Em relação ao Brasil, a Lei de n° 8.842/94, em seu 

artigo 2º, parágrafo único, refere que “são consideradas idosas as pessoas maiores de 60 anos, 

de ambos os gêneros, sem distinção de cor, etnia e ideologia” (BRASIL, 2013).  

Com o aumento significativo da população idosa, se observa um aumento nas taxas 

de morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, estas geralmente relacionadas à 

idade avançada e a precariedade de informação e prevenção.  

As doenças crônicas não transmissíveis têm gerado elevado número de mortes 

prematuras, ou seja, antes dos 70 anos de idade, perda de qualidade de vida com alto grau de 

limitação nas atividades de vida diária. Em consequência disso, os indivíduos acometidos por 

doenças crônicas acabam perdendo força de trabalho e trazendo perdas para o setor produtivo 
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brasileiro, além de impactos econômicos para população e governo, o que geralmente agrava 

as iniquidades em saúde e aumentam as taxas de pobreza do país. (ALVES, 2015).  

 

2.3 O PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

O processo de enfermagem descreve como os enfermeiros organizam o atendimento. 

Esse processo vem sendo amplamente aceito pelos enfermeiros desde 1967. Atualmente, o 

processo de enfermagem é descrito como um processo dinâmico, com cinco etapas: Coleta de 

dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação (ou intervenção) e 

avaliação. (NANDA, 2013).  

O processo de enfermagem envolve uma sequência de etapas específicas, com a 

finalidade de prestar atendimento profissional ao cliente, seja ele indivíduo, família, grupo ou 

comunidade, de modo a ponderar suas singularidades e de modo ampliado. (CARVALHO, 

2009).  

A Investigação consiste na realização da anamnese e do exame físico, com o objetivo 

de identificar problemas e necessidades do paciente e assim, determinar seu estado de saúde. 

A partir da Investigação, segue-se para a segunda etapa do Processo de enfermagem: o 

Diagnóstico de enfermagem, nesta etapa o enfermeiro realiza a interpretação baseando-se nas 

informações colhidas na etapa anterior e na observação para a formulação dos diagnósticos de 

enfermagem adequados para o cliente. (ALVIM, 2013). 

O Planejamento dos resultados esperados é a terceira etapa do Processo de 

enfermagem, é quando o enfermeiro estabelecerá as prioridades dos distúrbios levantados, 

para que ele possa nortear e elaborar o plano de cuidados, ou prescrição de enfermagem, 

determinando quais resultados serão atingidos, para então prosseguir para a quarta etapa, que 

é a Intervenção. (TANNURE, 2010.).  É de suma importância que o enfermeiro seja claro, 

conciso, centrado no paciente, além do mais as metas devem ser alcançáveis, conter limite de 

tempo e ser mensurável. 

Na quarta etapa do Processo de enfermagem, a Intervenção, são as ações prescritas e 

necessárias à obtenção dos resultados esperados, a fim de atingir a meta proposta. 

(TANNURE, 2010.). A última etapa é a Avaliação, consiste em acompanhar as respostas do 
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paciente aos cuidados e avaliar se obteve bons resultados das prescrições de enfermagem. 

Deve ser realizado diariamente ou a cada novo contato com o paciente durante o 

procedimento do exame físico. Assim, será possível detectar cuidados que necessitam serem 

modificados, os que devem ser mantidos e os que foram finalizados, pois supriram as 

necessidades do paciente. (ALVIM, 2013). 

 

2.4 A ENFERMAGEM NO PROCESSO DE ENFERMAGEM E NAS DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

Com o uso do termo “diagnóstico de enfermagem”, ficou claro que os enfermeiros 

diagnosticam. Segundo a resolução 358 de 2009 do Conselho Federal de Enfermagem, o 

Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional 

de Enfermagem e a documentação da prática profissional. Declarando que a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem (COFEN, 

2009). 

O processo de enfermagem viabiliza ao enfermeiro organizar, planejar e estruturar a 

ordem e a direção do cuidado, auxiliando o profissional quanto à tomada de decisões e, caso 

necessário, também na prevenção, avaliação e aplicação de novas intervenções. É um método 

sistemático de prestação de cuidados humanizados que enfoca a obtenção de resultados 

positivos de maneira satisfatória. (ALFARO-LEFEVRE, 2010).  

Se aplicado de maneira efetiva, o processo de enfermagem possibilita ao enfermeiro 

avaliar a qualidade da assistência que está sendo prestada, além de justificar a enfermagem 

enquanto ciência, através da aplicação de conceitos e teorias próprias, fundamentadas nas 

ciências biológicas, físicas, comportamentais e humanas. Desta maneira, o processo de 

enfermagem é uma prática intelectual deliberada, pois existe a intenção de ser desenvolvida 

de ordenada, lógica e sistemática. (LUCENA, 2013) 

A enfermagem possui uma atribuição fundamental em relação às Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis, visto que durante a consulta de enfermagem são realizadas as diversas 

etapas do processo de enfermagem que foi desenvolvido e aprimorado por Wanda Horta em 
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1979, cujas podem vir a identificar uma possível patologia crônica, encaminhando o paciente 

a uma consulta médica adequada, para um diagnóstico clínico seguro e um tratamento eficaz. 

Como forma de melhorar ou realizar o cuidado de enfermagem aos pacientes\clientes 

portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), destaca-se a importância do 

diálogo, pois através dele se cria uma aproximação entre o profissional e o cliente, inicia-se 

um contato mais próximo, estabelecendo vínculo com troca de experiências e vivências, 

essencial para o tratamento de uma DCNT. (BROCAL, 2012). 

 

2.5 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – NANDA  

 

NANDA Internacional, ou North American Nursing Diagnosis Association 

International, é uma associação profissional criada em 1982, para desenvolver uma linguagem 

de enfermagem padronizada para identificar, definir e classificar as respostas reais ou 

potenciais do paciente a problemas de saúde. Seu objetivo é fornecer aos enfermeiros uma 

taxonomia de enfermagem para diagnósticos padronizados. 

O objetivo de usar uma declaração de diagnóstico de enfermagem padrão formal, traz 

inúmeras vantagens ao profissional e equipe de enfermagem, tais como: Fornece uma 

definição precisa do problema de um paciente que dá a enfermeiros e outros membros da 

equipe de saúde uma linguagem comum para compreender as necessidades do paciente. 

Permite que os enfermeiros se comuniquem sobre o que realizam entre si e com outros 

profissionais de maneira mais clara e compreensível. Distingue o papel do enfermeiro dos 

demais profissionais da área de saúde. Promove o desenvolvimento do conhecimento de 

enfermagem e a criação de diretrizes práticas que refletem a essência da enfermagem. 

O diagnóstico de enfermagem, enquanto ferramenta de trabalho proporciona ao 

enfermeiro um plano de ação, que o aproxima de seu objeto através de ações planejadas 

anteriormente, embasado nos problemas detectados no paciente. Essa produtividade gera uma 

melhora evidente no processo de trabalho, através da qualidade das ações. (BITTENCOURT, 

2013) 

É através desta etapa do Processo de Enfermagem que se torna possível a conclusão 

do levantamento de dados envolvendo raciocínio e julgamento, e é neste sentido que o 
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diagnóstico de enfermagem se se torna imprescindível para descrever a relação de ajuda na 

prática clínica. (BITTENCOURT, 2013). 

A Taxonomia II NANDA permite ao enfermeiro realizar diagnósticos de 

enfermagem, estes são divididos em três tipos: I – Diagnóstico de enfermagem real: 

Descrevem respostas humanas a condições de saúde e processos de vida que existem em um 

indivíduo, família ou comunidade, é evidenciado pelas características definidoras 

(manifestações, sinais e sintomas) que se agrupam em padrões de indícios ou inferências 

relacionados. É um juízo apoiada pela definição de características, tais como manifestações, 

sinais e sintomas. (POTTER, 2013). 

II – Diagnóstico de enfermagem de risco: Descrevem respostas humanas - Indivíduo, 

família ou comunidade - a condições vulneráveis de saúde. É sustentado por fatores de risco 

que contribuem para o aumento da vulnerabilidade. (CARMO, 2011).  

 Antes de atribuir este tipo de diagnóstico o enfermeiro deve assegurar a presença de 

dados que revelem a fatores de risco que suportam a vulnerabilidade do cliente (POTTER, 

2013). 

III – Diagnóstico de enfermagem de bem-estar: Descreve respostas humanas - 

Indivíduo, grupo ou comunidade - a níveis de bem-estar que tem potencial de aumento para 

um estado mais alto. Ele é utilizado como um julgamento clínico sobre a transição de um 

nível específico de bem-estar para um maior nível de bem-estar. Usado quando um cliente 

deseja ou tem alcançado um nível ótimo de saúde. (TANNURE, 2010). 

Para que seja realizada a identificação desses diagnósticos a Taxonomia II utiliza 

uma estrutura de 13 Domínios e duas respectivas Classes, como mostram a figura abaixo:  
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Figura 2 - Domínios e Classes da Taxonomia II da NANDA. 

FONTE: Diagnósticos de enfermagem da NANDA internacional: Definições e Classificações, 2012-2014. 

 

Portanto, torna-se evidente a importância do diagnóstico de enfermagem para a 

perícia profissional, pois este se devidamente efetuado, embasa a prática do cuidar e torna o 

processo de enfermagem mais completo e organizado.  
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3. METODOLOGIA  

 

Estudo de revisão integrativa com abordagem quatitativa. 

A coleta de dados da revisão integrativa ocorreu a partir de material já elaborado onde 

são expostas as experiências de cada autor e conhecimento sobre determinado assunto, de 

forma ampla em relação às demais. Com este método de pesquisa podemos conhecer as 

diferenças e semelhanças existentes em cada artigo pesquisado, mas é necessário rigor e 

clareza quando apresentados os resultados. Desta forma não haverá dificuldade por parte do 

leitor na hora de identificar as características dos estudos incluídos na revisão integrativa 

(MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 

A revisão integrativa é considerada a mais ampla abordagem metodológica referente 

às revisões, pois proporciona a síntese de conhecimento combinando os dados da literatura 

teórica e empírica, além de definir conceitos, avaliar as teorias e evidências e analisar os 

problemas metodológicos de um tópico particular. Desta forma, a revisão integrativa permite 

a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos na prática (SOUZA, SILVA e 

CARVALHO, 2010, p.103). 

Foi realizada a busca nos seguintes bancos de dados da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS): Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Medline 

(Biblioteca Nacional de Medicina) e BDENF (Base de Dados de Enfermagem), e na base de 

dados internacional PUBMED (Medical Published - service of the U.S. National Library of 

Medicine). 
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Os descritores utilizados foram: Diagnóstico de enfermagem; Doenças Crônicas; 

Enfermagem; Idoso. Nos idiomas português, inglês e espanhol, conectados pelo operador 

“AND”. O período de coleta de dados foi de abril a junho de 2016. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: aderência ao objetivo e ao tema proposto, 

artigos publicados em português, inglês e espanhol; Artigos publicados na íntegra que 

retratassem as temáticas “Diagnósticos de enfermagem”, “Enfermagem”, “Doenças crônicas” 

e “Idosos”, Estudos realizados com humanos de ambos os sexos e etnias, e Artigos publicados 

nos referidos bancos de dados nos anos de 2006 a 2016.  

Os critérios de exclusão foram artigos repetidos, e sua abordagem não apresenta 

quaisquer contribuições da enfermagem nos idosos com doenças crônicas e seus diagnósticos 

de enfermagem estabelecidos.   

O instrumento de coleta de dados utilizado para organização do conteúdo obtido nas 

referências foi uma tabela contendo os seguintes itens: ao ano, autor, tipo de publicação, base 

de dados, metodologia, essência do conteúdo e produção do conhecimento, e recomendações 

dos autores.   

A seleção das bibliografias potenciais se baseou nos artigos fundamentais a responder 

os pré-requisitos da pesquisa. Posteriormente, realizou-se a impressão e leitura dos artigos na 

íntegra com a finalidade de estabelecer relações textuais, contextuais e intertextuais, visando o 

surgimento de categorias que permitem a discussão dos objetivos propostos no estudo em 

questão. 

Para análise dos dados foi realizada a estatística descritiva simples, para o 

desprendimento das informações para o estabelecimento de categorias temáticas e análise 

qualitativa. Abaixo o quadro 1 mostra a organização do conteúdo de referências. 
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Quadro 1: Quadro organização do conteúdo de referências 

Ano/Título/ Autor Tipo de Publicação e 

abordagem metodológica 

Essência do Conteúdo / 

Produção do Conhecimento 

Base de 

Dados 

Recomendações do(s) 

autor (es) 

2007 

Adultos e Idosos com Doenças 

Crônicas: Implicações para o 

Cuidado de Enfermagem. 

FRANZEN, Elenara; 

ALMEIDA, Miriam de Abreu; 

ALITI, Graziella; BERCINIL, 

Rossana Rosa; MENEGONL, 

Doris Baratz; RABELO, Eneida 

Rejane. 

Trata-se de um estudo 

transversal, com análise de 

1.665 prontuários de pacientes 

com 60 anos ou mais com 

diagnóstico de doenças 

crônicas internados em 

unidades clínicas do Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre, 

com o objetivo de obter um 

diagnóstico situacional.  

 

Através da análise dos 

prontuários dos idosos com 

DCNT internados, se 

destacaram os Diagnósticos de 

Enfermagem: Déficit no 

autocuidado, em relação ao 

banho e/ou higiene; Alteração 

na nutrição, menor que as 

necessidades corporais; Risco 

para infecção e Padrão 

respiratório ineficaz. Os DE 

mais prevalentes foram 

relacionados aos cuidados 

prescritos e ao tempo de 

permanência hospitalar dos 

pacientes. Os autores visavam 

LILACS O Estudo tratado observou 

que os Diagnósticos de 

Enfermagem “Déficit no 

autocuidado” e “Alteração 

na nutrição” são fatores de 

risco e podem favorecer o 

surgimento de úlceras de 

pressão. Visto isso, os 

autores relataram que estava 

em desenvolvimento um 

Protocolo Assistencial de 

Prevenção e Tratamento de 

Úlcera de Pressão, baseado 

na avaliação de risco da 

escala de Braden, e aplicado 

a todos os pacientes nas 
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poder contribuir através de 

ações educativas, assistenciais e 

de pesquisa para influenciar em 

comportamentos mais 

saudáveis de adultos e idosos, 

suas famílias e comunidade. 

 

unidades de internação, 

emergência e centro de 

tratamento intensivo da 

referida Unidade de Saúde 

Hospitalar.  

 

2009 

Diagnósticos de Enfermagem de 

Pacientes em Período Pré-

Operatório de Cirurgia 

Esofágica.  

LOPES, Ana Elisa Ricci; 

Pompeo, Daniele Acalá Silvia; 

CANINI, Rita Marin da Silva; 

ROSS, Lídia Aparecida. 

Ensaio clínico randomizado 

realizado com um grupo de 20 

pacientes em pré-operatório de 

cirurgia esofágica internados 

no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, com objetivos 

de identificar e analisar os 

diagnósticos de enfermagem 

desses pacientes em pré-

operatório. Para tal estudo os 

pacientes foram submetidos à 

O estudo abordou 20 pacientes, 

de ambos os sexos, 

escolaridades variadas, que 

estavam aguardando cirurgia 

esofágica eletiva, todos com 

diagnósticos prévios de 

doenças crônicas não 

transmissíveis. Os diagnósticos 

de enfermagem (DE) que 

obtiveram frequência igual ou 

maior a 50% participaram da 

discussão proposta pelo estudo, 

BDENF Os resultados da presente 

investigação podem 

contribuir para a 

implementação do processo 

de enfermagem ao paciente 

em pré-operatório de 

cirurgias esofágicas. 
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entrevista (embasada por um 

instrumento de coleta de 

dados, tendo referencial o 

Modelo Conceitual de Wanda 

Horta, contendo perguntas 

abertas e fechadas divididas 

em quatro eixos principais: 

identificação, necessidades 

psicobiológicas, psicossociais 

e psicoespirituais), observação, 

exame físico, e consulta aos 

prontuários.   

 

estes foram: deglutição 

prejudicada (100%), risco para 

infecção (100%), conhecimento 

deficiente sobre a doença e 

período perioperatório (95%) e 

dor crônica (75%). Concluiu-se 

que conhecer os DE dos 

pacientes no período pré-

operatório de cirurgias 

esofágicas possibilita ao 

enfermeiro planejar 

individualmente os cuidados a 

serem prestados a clientela, 

através de intervenções 

específicas e fundamentadas 

cientificamente.  

 

2009 Estudo transversal que avaliou 

as respostas a perguntas 

Os idosos de idade mais 

avançada deram respostas com 

PUBMED O uso rotineiro de 

instrumentos de avaliação 
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Older Adults Pain Descriptions.  

MCDONALD, Deborah Dillon.  

abertas e fechadas sobre dor, 

de 207 idosos asilados. As 

perguntas e respostas foram 

gravadas em áudio, e 

posteriormente transcritas, e 

seu conteúdo foi analisado 

com avaliadores treinados e 

independentes, utilizando o 

critério da American Pain 

Society (2002). O estudo teve 

como objetivo descrever os 

tipos de informações sobre dor 

descrita por idosos com dor 

crônica devido à osteoartrite.  

   

informação limitada 

principalmente quanto à 

localização, tempo e 

intensidade da dor. Portanto os 

profissionais precisam 

acompanhar a descrição de dor 

inicial dos pacientes, 

promovendo maior discussão 

sobre a temática, visando 

melhor gerenciamento da dor.  

 

multidimensional da dor que 

aborde a interferência 

funcional, tratamentos para 

dor atuais, efeitos do 

tratamento e efeitos 

colaterais, seria interessante 

para assegurar uma 

discussão mais completa 

para o gerenciamento da dor 

crônica.  

 

2010 

Identificação de Diagnósticos de 

Enfermagem do Domínio 

Atividade/Repouso em Idosos 

Estudo descritivo e clínico, 

com abordagem quantitativa, 

realizado na clínica médica de 

um hospital escola da Região 

A internação hospitalar é 

considerada de risco para as 

pessoas idosas, diante disso, a 

equipe de enfermagem deve 

BDENF Este estudo aponta ser 

imprescindível conhecer as 

especificidades do processo 

de envelhecimento humano, 
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admitidos em hospital. 

GUEDES, Helisamara Mota; 

NUNES, Daniella Pires; 

NAKATANI, Adelia Yaeko 

Kyosen; BACHION, Maria 

Márcia. 

Centro-Oeste do Brasil, de 

abril a outubro de 2007. Foi 

utilizado um protocolo 

previamente validado para a 

coleta de dados, com o 

objetivo de analisar o perfil 

dos diagnósticos de 

enfermagem do domínio 

atividade/repouso durante a 

admissão hospitalar de idosos, 

em sua maioria do sexo 

masculino, casados, católicos, 

portadores de duas ou mais 

enfermidades, em destaque, os 

acometimentos 

cardiovasculares.  

 

estar preparada para amenizar 

os riscos causados pela 

internação hospitalar e atuar na 

prevenção de sequelas que 

possam diminuir a autonomia e 

independência dos idosos. 

Conhecendo os DE pode-se 

forcar o cuidado e torná-lo mais 

eficiente. Os principais 

diagnósticos encontrados 

foram: insônia (28,5%), fadiga 

(25%), mobilidade física 

prejudicada (25%) e 

intolerância à atividade (25%). 

Conclui-se que, na admissão, a 

atividade/repouso dos idosos 

está comprometida, 

necessitando de cuidados de 

enfermagem sistematizados e 

focados na área.  

principalmente as alterações 

cardiorrespiratórias e 

consequentes intervenções, 

mostrado também a 

necessidade de 

conhecimento sobre o 

processo de enfermagem.  
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2010 

Patients with Chronic Hepatitis C 

Undergoing Watchful Waiting: 

Exploring Trajectories of Illness 

Uncertainty and Fatigue. 

BAILEY, Donald; BARROSO, 

Julie; MUIR, Andrew; SLOANE, 

Richard; RICHIMOND, 

Jacquim; MCHUTCHISON, 

Jhon; PATEL, Keyur; 

LANDERMAN, Lawrence; 

MISHEL, Merle.  

Trata-se de um estudo 
longitudinal quantitativo, que 
buscou avaliar aspectos sobre 
doença, sintomas e qualidade 
de vida de portadores de 
Hepatite C Crônica (HCC), 
através de um protocolo que 
consiste em consultas médicas 
regulares e testes laboratoriais. 
Os dados foram coletados de 
2006 a 2008. Após a 
aprovação pelo Comitê de 
universidade para a proteção 
dos seres humanos, uma 
enfermeira (ou assistente de 
pesquisa) reuniu-se com os 
pacientes elegíveis seguindo 
suas consultas médicas 
agendadas para explicar o 
estudo e responder as 
perguntas. 
 

Através das respostas de 125 

pessoas que concordaram 

participar do estudo para 

estabelecer uma relação entre a 

“Doença da incerteza” (uma 

fonte de angústia psicossocial 

na doença potencialmente fatal) 

e “Fadiga” com a HCC. Como 

resultado, o grupo que possuía 

a “doença da incerteza” revelou 

diferentes níveis de fadiga, no 

início e ao longo do tempo do 

estudo. A fadiga no grupo de 

baixa incerteza permaneceu 

constante, aumentou no grupo 

de incerteza médio e diminuiu 

no grupo de alta incerteza, 

porém continuou presente em 

MEDLINE O estudo pode informar 
avaliação para identificar 
pacientes de HCC que têm 
uma necessidade não 
atendida de intervenção, e 
para projetar protocolos para 
ajudá-los a gerenciar tanto a 
“doença da incerteza” 
quanto à fadiga.  
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todos os grupos.  

2010 

Multidisciplinary chronic pain 

management in a rural Canadian 

setting. 

BRUBAM, Robert; DAY, 

Jeremiab; DUDLEY, Wallace.  

Estudo observacional com 

duração de 18 meses em uma 

unidade de saúde em área 

rural. A equipe do estudo era 

composta por um médico de 

família, um psicólogo, um 

fisioterapeuta, um enfermeiro e 

um nutricionista. A equipe 

observou casos de dor crônica 

em idosos rurais; O estudo 

propõe analisar a relação entre 

a melhora da dor crônica e o 

tratamento realizado por uma 

equipe multidisciplinar.   

O estudo concluiu que a dor 

crônica é prevalente, complexa 

e mais eficazmente tratada por 

uma equipe multidisciplinar, 

especialmente se a dor crônica 

tiver origem psicossocial, que é 

a etiologia dominante. Com 

base nos resultados das 

avaliações (compostas por 

triagem, avaliação clínica e 

cuidados) a equipe conseguiu o 

atendimento de pacientes que 

utilizavam de 1 a 4 métodos 

para controle da dor: única 

consulta, cuidados de 

fisioterapia intervencionista, 

terapia medicamentosa e 

tratamento multidisciplinar 

PUBMED A equipe multidisciplinar 

promove no paciente com 

dor crônica melhora 

evidente da dor e 

incapacidade devido a ela. 

Sendo assim, programas de 

gestão de dor crônica 

multidisciplinares podem ser 

bem sucedidos e 

devidamente realizados em 

ambientes rurais. 
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completo.  

 

2012 

Diagnósticos de Enfermagem do 

Domínio Atividade/Repouso 

evidenciados por Idosos em 

Tratamento Hemodialítico. 

FERNANDES, Maria das Graças 

Melo; PEREIRA, Maria 

Auxiliadora; BASTOS, 

Rosângela Alves Almeida 

Bastos; SANTOS, Kamyla Félix 

Oliveira dos. 

Pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa, 

realizada no setor de 

hemodiálise do Instituto 

Walfredo Guedes Pereira, em 

João Pessoa-PB, que teve 

como objetivo identificar 

diagnósticos de enfermagem 

do domínio atividade/repouso 

da NANDA Internacional 

evidenciados por idosos em 

tratamento hemodialítico e 

delimitar as características 

definidoras e os fatores de 

risco, ou os relacionados aos 

diagnósticos de enfermagem. 

O estudo avaliou 40 idosos em 

A coleta de dados transcorreu 

no período de agosto a 

setembro de 2011, onde foram 

avaliados 40 idosos de ambos 

os sexos, com Doença Renal 

Crônica e em tratamento 

hemodialítico. Para a análise 

dos dados utilizou-se um 

processo individual de 

julgamento clínico (interativo e 

intuitivo) sobre as respostas dos 

idosos em relação ao estado de 

saúde, o qual foi 

operacionalizado mediante os 

seguintes passos: análise 

(separação do material em 

partes e o exame crítico delas) e 

BDENF Os autores mostram no 

estudo que a assistência de 

enfermagem aos idosos em 

tratamento hemodialítico é 

de fundamental importância, 

visto que estes apresentaram 

respostas diagnósticas que 

têm implicações 

significativas na sua 

dimensão atividade/repouso. 

Ressalta-se que a 

identificação de 

diagnósticos de enfermagem 

e a implementação de 

intervenções específicas 

auxiliam os enfermeiros no 

cuidado à população idosa 
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tratamento hemodialítico 

através de uma entrevista 

estruturada composta por 

informações relativas aos 

fatores sociodemográficos dos 

idosos, às características 

definidoras e aos fatores 

relacionados aos diagnósticos 

de enfermagem do domínio 

atividade/repouso da 

Taxonomia da NANDA 

Internacional.  

 

síntese (combinação das partes 

ou dos elementos em uma 

entidade única). A partir da 

análise foram evidenciados nos 

idosos investigados, 08 

diagnósticos de enfermagem: 

risco de choque (100%); risco 

de sangramento (100%); estilo 

de vida sedentário (80%); 

fadiga (80%); intolerância à 

atividade (70%); insônia 

(55%); deambulação 

prejudicada (50%); padrão do 

sono prejudicado (45%). 

 

em tratamento hemodialítico 

promovendo melhora em 

sua qualidade de vida. 

Assim sendo, o estudo dos 

diagnósticos de enfermagem 

é essencial, por ser um 

instrumento útil que facilita 

a aplicação de planejamento, 

execução e avaliação dos 

cuidados de enfermagem, 

porém consiste em um 

desafio, pois requer um 

planejamento resolutivo 

somado à necessária 

capacitação de enfermeiros 

para atender à clientela. 

 

2012 

Diagnósticos de Enfermagem 

Estudo de coorte retrospectivo, 

com amostra de 98 pacientes 

A partir dos sinais, sintomas e 

fatores de risco descritos foram 

BDENF Dentre as competências para 

a prática de enfermagem, 
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Identificados em pacientes 

hospitalizados durante sessões de 

hemodiálise. 

DALLÉ, Jessica; LUCENA, 

Amália de Fátima. 

hospitalizados com 

Insuficiência Renal Crônica e 

em sessões de hemodiálise no 

Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre. Os dados foram 

coletados retrospectivamente 

em prontuários e analisados 

estatisticamente. O estudo 

objetivou estabelecer os 

diagnósticos de enfermagem 

(DE) de acordo com a 

NANDA International em 

pacientes hospitalizados com 

insuficiência renal crônica 

(IRC), submetidos à 

hemodiálise, a partir de fatores 

de risco e sinais e sintomas 

descritos em evoluções de 

enfermagem.  

estabelecidos seis DEs 

possíveis de serem 

identificados no trans HD de 

pacientes com IRC: Volume de 

líquidos excessivo; Náusea; 

Dor aguda; Risco para 

infecção; Risco para glicemia 

instável; Risco de desequilíbrio 

eletrolítico; Risco de 

desequilíbrio de volume de 

líquidos. 

pensa-se que estes DE 

representam a prática clínica 

da enfermagem na Unidade 

de HD, pode auxiliar o 

planejamento de 

intervenções direcionadas às 

necessidades reais e 

potenciais desses pacientes, 

possibilitando a qualificação 

da assistência com cuidados 

mais precisos e eficientes, 

tanto na área da prevenção 

como no tratamento das 

complicações deste 

tratamento. O 

estabelecimento do DE é 

uma atribuição exclusiva do 

enfermeiro e a sua execução, 

além de proporcionar 

melhores condições de 
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 planejamento e qualificação 

do cuidado ofertado, 

melhora a comunicação 

entre os enfermeiros e a 

equipe multiprofissional, o 

que contribui para o 

desenvolvimento da 

profissão. 

 

2014 

A Nation-Wide Study of 

Prevalence and Risk Factors for 

Fecal Impaction in Nursing 

Homes. 

REY, Enrique; BARCELO, 

Marta; CEBRIA, Maria Jose 

Jime´nez; ALVAREZ-

SANCHEZ, Angel; DIAZ-

É um estudo transversal 

realizado em 34 lares de idosos 

selecionados aleatoriamente, 

com o objetivo de estimar a 

prevalência e os fatores 

associados à impactação fecal 

(Fecaloma) em uma amostra 

de idosos institucionalizados 

em lares de repouso. Para a 

obtenção dos resultados, foram 

A prevalência de constipação 

intestinal foi de 70,7%, 

mostrando que, apesar de ser 

diagnosticada em mais de 95% 

dos casos, ainda é pouco 

controlada (menos de 50% dos 

casos). A constipação, quando 

não controlada, é um fator de 

risco significativo para a 

formação de fecalomas, este 

PUBMED O estudo mostrou que a 

impactação fecal é um 

problema significativo para 

idosos asilados, e que seu 

principal fator de risco é a 

constipação. Em um 

ambiente de cuidados 

constantes, como um lar de 

idosos, deve haver atenção 

especial para assegurar que 
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RUBIO, Manuel; ROCHA, 

Alberto Lopez. 

avaliados registros médicos, 

realizado um questionário de 

auto-preenchimento (pelo 

próprio idoso ou 

acompanhante) e um exame 

retal.  

 

sendo presente em quase 50% 

dos idosos asilados.  

 

o tratamento para a 

constipação seja eficaz, 

independentemente das 

capacidades do paciente e 

seus hábitos.  

 

2014 

Assessment of distress and 

quality of life of cancer patients 

over the course of chemotherapy. 

BERGEROT, Cristiane Decat; 

ARAUJO, Tereza Cristina 

Cavalcanti Ferreira de.  

O estudo longitudinal 

prospectivo possuiu o objetivo 

avaliar a prevalência de 

sofrimento e qualidade de vida 

de pacientes com câncer ao 

longo da quimioterapia, foram 

avaliados 200 pacientes através 

do Distress Thermometer (DT; 

“Termômetro do pesar”) e 

Functional Assessment of 

Chronic Illness Therapy-

General (FACT-G; "Avaliação 

No estudo, 70% dos pacientes 
eram mulheres e os tipos mais 
frequentes de câncer foram de 
mama (30%) e 
hematopatológico (22%). O 
número de pacientes com um 
elevado nível de pesar diminuiu 
ao longo do tempo (T1 = 
41,5%, 8,0% = T2 e T3 = 
2,5%); Consequentemente, a 
qualidade de vida melhorou (T1 
= 85,6%, T2 = 90,4% e T3 = 
92,0%). Os pacientes com 
“moderada a grave” pesar 
foram os que possuiram pior 
pontuação no teste de qualidade 
de vida. Portanto, o nível do 
pesar, o tipo de câncer e o 

PUBMED Houve uma redução no 
impacto dos efeitos 
colaterais do tratamento 
quimioterapico; 
Consequentemente, nos 
pacientes, houve maior 
adaptação para o diagnóstico 
e tratamento, e redução no 
pesar. Mostrou-se então que 
a avaliação permanente das 
necessidades dos pacientes é 
essencial para garantir a 
atenção integral e 
humanizada, contribuindo 
para a melhoria de 
enfermagem oncológica.  
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funcional da doença crônica 

terapia geral”), como 

indicadores de pesar\angústia e 

qualidade de vida. Esses testes 

foram aplicados no primeiro 

dia do tratamento (T1), no 

meio do tratamento (T2) e no 

último dia da medicação (T3).  

 

estágio da doença são fatores 
significantes para determinar a 
qualidade de vida do paciente.   
 

2014 

Longitudinal Association of 

Dementia and Depression. 

Mark B. Snowden, M.D., David 

C. Atkins, Ph.D., Lesley E. 

Steinman, M.S.W., M.P.H., 

Janice F. Bell, Ph.D., M.P.H., 

Lucinda L. Bryant, Ph.D., 

M.S.H.A., Catherine Copeland, 

Trata-se de um estudo de corte 

prospectivo, que buscou 

informações em 34 centros de 

pesquisa sobre o Mal de 

Alzheimer. Participaram da 

pesquisa 22776 indivíduos, 

dentre eles pessoas com 

demência, com 

comprometimento cognitivo 

leve ou com cognição normal. 

Foi percebido que a tristeza 

crônica é mais presente em 

indivíduos com 

comprometimento cognitivo 

leve e demência, em 

comparação com aqueles com 

cognição normal. A análise 

logística comprovou ainda o 

predomínio de depressão em 

pessoas com comprometimento 

PUBMED Estes resultados da pesquisa 

sugerem que os esforços 

para envolver efetivamente e 

tratar idosos com demência 

deverão também ser 

direcionados para o 

tratamento de tristeza e 

depressão de maneira 

mútua.  
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M.P.A., and Annette L. 

Fitzpatrick, Ph.D. 

Foi aplicado um teste “Placar 

Form geriatric depression 

Scale-Short” e diagnóstico 

clínico de depressão. 

 

cognitivo leve. 

 

 

2014 

Older Adults’ Perception of 

Chronic Illness Management in 

South Korea. 

KANG, Minah; KIM, Jaiyong; 

BAE, Sang-Soo; CHOI, Yong-

Jun; SHIN, Dong-Soo. 

O estudo se baseou em análise 

de conteúdo descritiva, através 

de entrevistas com grupos de 

pessoas de 60 anos ou mais, 

com DCNT (HAS e DM tipo 

II) em Seul, na Coréia, em 

janeiro de 2010. Tendo como 

objetivo explorar como idosos 

coreanos percebem e lidam 

com suas doenças crônicas não 

transmissíveis.  

 

O estudo revelou que a maioria 

dos indivíduos se sentiram 

preocupados quando obtiveram 

o diagnóstico de DCNT, porém 

com o tempo e controle da 

sintomatologia aguda através 

de medicação, a preocupação 

reduziu, e os indivíduos 

tenderam a negar serem 

pacientes ou possuírem uma 

doença (Negação ineficaz). A 

doença para essa população 

parece sofrer estigma e ser 

símbolo de fraqueza para quem 

PUBMED Concluiu-se que para uma 

gestão de sucesso centrada 

no paciente de doenças 

crônicas, ambientes de apoio 

que incluem a família, 

amigos e profissionais de 

saúde devem ser 

estabelecidos, onde o 

estigma quanto à doença 

deve ser desmistificado, e o 

idoso devidamente orientado 

e acompanhado.  

 



34 
 

 
 

a possui, fazendo com que a 

população siga apenas uma 

terapia medicamentosa, mas 

não houve mudanças nos 

hábitos de vida e alimentares.  

 

2014 

Prevalence and correlates of 

suicide ideation in patients with 

COPD: a mixed methods study. 

FLEEHART, Sara; FAN, 

Vincent S;  NGUYEN, Huong Q; 

KOHEN, Jungeun Lee1 Ruth; 

HERTING, Jerald R; MATUTE-

BELLO, Gustavo; ADAMS, 

Sandra G; PAGALILAUAN, 

Genevieve.  

Estudo observacional 

longitudinal qualitativo da 

depressão em pacientes idosos 

com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC); 

Tem como objetivo examinar a 

prevalência e correlacionar o 

risco de suicídio em pacientes 

com DPOC estável moderada a 

muito grave.  

 

Nossos resultados sugerem que 
a corrente SI é comum em 
pacientes com DPOC, pode 
ocorrer de forma 
desproporcional em mulheres, 
pode persistir apesar do 
tratamento de saúde mental, e 
tem relações complexas com 
eventos, tanto de saúde e vida. 
 

PUBMED Portanto, para o manejo 
adequado do risco de 
suicídio em pacientes com 
DPOC é necessároio que 
ocorram abordagens de 
tratamento abrangentes que 
integrem objetivos de saúde 
médicos e mentaisvoltados 
para o paciente.  
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2014 

Symptoms And Impact Of 

Symptoms On Function And 

Health In Patients With Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease 

And Chronic Heart Failure In 

Primary Health Care. 

THEANDER, Kersti; 

HASSELGREN, Mikael; LUHR, 

Kristina; ECKERBLAD, 

Jeanette; UNOSSON, Mitra; 

KARLSSON, Ingela. 

 

Estudo transversal com 

pacientes com Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC) e Insuficiência 

Cardíaca Crônica (ICC) 

através de um questionário 

pré-estabelecido enviado aos 

pacientes por correio, com 

perguntas adicionais sobre 

saúde psicológica e física. 

Tendo como objetivo a 

comparação de sintomas, 

impacto dos sintomas sobre a 

função e saúde dos pacientes 

em cuidado primário.   

Padrão respiratório ineficaz e 

fadiga foram mais prevalentes 

nos pacientes com DPOC; 

Padrão respiratório ineficaz, 

fadiga e insônia estiveram 

presentes nos indivíduos com 

ICC. Assim sendo Pacientes 

com ICC e DPOC parecem ter 

diagnósticos e sintomatologia 

semelhantes.  

 

PUBMED O estudo sugere uma 

intervenção para ambos os 

grupos de pacientes para 

otimizar a gestão e visar a 

melhoria dos pacientes.   

 

2014 

The informational needs of 

Trata-se de um estudo 

transversal, que buscou 

comparar as necessidades de 

O estudo mostrou que os 

indivíduos com Vasculite 

costumam procurar 

PUBMED O autor relata que pacientes 

com Vasculite devem ser 

tratados de forma 
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patients with ANCA-associated 

vasculitis—development of an 

informational needs 

questionnaire. 

MOONEY, Janice; SPALDING, 

Nicola; POLAND, Fiona; 

GRAYSON, Peter; LEDUC, 

Renee; MCALEAR, Carol A.; 

RICHESSON, Rachel L.; 

SHEREFF, Denise; MERKEL, 

Peter A.; WATTS, Richard A. 

informação dos pacientes com 

a vasculite. Um questionário 

foi distribuído aos membros da 

Vasculite do Reino Unido 

(VUK), os participantes foram 

orientados a usar uma escala 

para classificar os aspectos de 

informações nos domínios 

doença, investigação, 

medicação, doença\gestão e 

atenção psicossocial.  

 

informações sobre sua doença, 

regimes de tratamento e efeitos 

colaterais, por conta própria, o 

que pode gerar conhecimento 

deficiente sobre a doença e 

terapêutica. Os indivíduos 

referiram que prefeririam ter 

recebido informações mais 

específicas sobre a doença e 

seus aspectos de um médico.  

 

semelhante a pacientes com 

doenças crônicas, em que a 

educação do paciente é uma 

parte fundamental do 

atendimento. 

2015 

A Revew of breast cancer 

awareness among woman in 

India: Cancer literate or 

Awareness déficit? 

A. Gupta; K. Shridhar; P. K. 

Pesquisa estruturada através de 

revisão de literatura nas bases 

de dados científicas: 

MEDLINE, CINAHL e 

SCOPUS. Visando 

compreender o conhecimento 

de idosas indianas com câncer 

Nossa avaliação revelou baixa 
literacia sobre câncer de mama 
e seus fatores de risco entre as 
mulheres indianas, 
independentemente da sua 
origem socioeconómica e 
educacional.  
 

PUBMED Revelou-se uma necessidade 

urgente de programas de 

abrangência nacional, 

visando sensibilizar e 

melhorar o conhecimento 

das mulheres indianas sobre 

o câncer de mama.  
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Dhillon.  de mama sobre a doença em si 

e fatores de risco.  

 

 

2015 

Do cognitive measures and brain 

circuitry predict outcomes of 

exercise in Parkinson Disease: a 

randomized clinical trial. 

LA King1, DS Peterson, M. 

Mancini, P. Carlson-Kuhta, BW 

Fling, K. Smulders, JG Nutt1, M. 

Dale, J. Carter, KM Winters-

Stone, FB Horak. 

Trata-se de um estudo de 
intervenção randomizado tipo 
cross-over controlado, 
participaram do estudo idosos 
com Doença de Parkinson. O 
estudo realizou com os 
participantes uma intervenção 
de seis semanas de exercício 
em grupo (CASO) e seis 
semanas de educação em 
grupo (CONTROLE), para 
determinar se indivíduos com 
Doença de Parkinson podem 
melhorar a mobilidade e o 
risco de quedas depois de 
participar de um programa de 
exercícios cognitivamente 
desafiador.  
 

O estudo irá avaliar, mas não 
antecipar, a interação dos 
grupos de tratamento com os 
efeitos que serão obtidos. Será 
relacionada também a melhoria 
(em porcentagem) da 
mobilidade e quedas com 
medidas basais de 
postura\deficiência da marcha, 
deficiências cognitivas e a 
conectividade estrutural e 
funcional do circuito de 
postura\locomotor no início do 
estudo com modelos de 
regressão linear. Estudos 
anteriores mostram a alteração 
de três pontos para a melhora 
do quadro. Também irá ser 
determinado quantos indivíduos 
se deslocam com alto, médio e 
baixo risco de quedas.   
 

PUBMED Os resultados do estudo 
ajudarão na melhor 
compreensão da relação 
entre cognição e mobilidade 
com foco em circuitos do 
cérebro que se refere ao 
potencial de reabilitação. 
 

2015 Estudo amostral de análise de No total da amostra, 24,7% e 
32,6% dos pacientes foram 

PUBMED Sendo assim, Os 
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Factors Associated with 

Depression and Anxiety of 

Hospitalized Patients with Heart 

Failure. 

POLIKANDRIOTIL, Maria; 

GOUDEVENOS, John; 

MICHALIS, LaMPros k.; 

KOUTELEKOS, John; 

KYRISTIL, Helen; TZIALAS, 

DiMitrios; ELISAF, Moses. 

conteúdo descritiva, com 

dados coletados através de um 

questionário específico, que 

além de variáveis 

demográficas e clínicas incluiu 

a Hospital Anxiety and 

Depression Scale (Escala 

hospitalar de ansiedade e 

depressão). O questionário foi 

aplicado em 190 pacientes com 

Insuficiência Cardíaca (IC) 

internados em quatro hospitais 

públicos. Com o objetivo de 

explorar os fatores associados 

à ansiedade experimentada 

pelos pacientes com IC 

hospitalizados.  

encontrados para ter níveis 
moderados ou elevados de 
ansiedade, respectivamente. 
Observou-se que existia uma 
forte relação entre o paciente 
deprimido estra apresentando 
ansiedade. Entre os fatores 
analisados, pacientes casados 
possuiam menor ansiedade 
compardo com os demais 
(solteiros, divorsiados e 
viúvos), além disso, pacientes 
com curta duração da fase 
crítica da doença se mostraram 
menos propensos a ter 
ansiedade e depressão.  
 

enfermeiros devem tomar 

medidas para a 

identificação, avaliação e 

gestão da ansiedade e da 

depressão nessa população 

clínica.  

2015 

Gastro-oesophageal reflux 

Estudo exploratório (método 

de Kaplan-Meier) tem como 

Estudo exploratório (método de 

Kaplan-Meier) tem como 

PUBMED Pacientes que possuem a 

associação DPOC e DRGE 
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disease increases the risk of 

intensive care unit admittance 

and mechanical ventilation use 

among patients with chronic 

obstructive pulmonar disease:a 

Nationwide population-based 

cohort study. 

TSAI, Chen-Liang; LIN, Yu-

Huei; WANG, Meng-Ting; 

CHIEN, Li-Nien; JENG, Chii; 

CHIAN, Chih-Feng; PERNG, 

Wann-Cherng; CHIANG, Chi-

Huei; CHIOU, Hung-Yi. 

objetivo obter a incidência de 

admissão na UTI e uso de 

ventilação mecânica em 

pacientes com DPOC, e com 

ou sem doença de refluxo 

gastro-esofágico (DRGE). A 

fim de obter uma possível 

relação entre o risco de 

aspiração, devido ao DRGE, e 

o uso do ventilador mecânico, 

devido ao DPOC.  

 

objetivo obter a incidência de 

admissão na UTI e uso de 

ventilação mecânica em 

pacientes com DPOC, e com ou 

sem doença de refluxo gastro-

esofágico (DRGE). A fim de 

obter uma possível relação 

entre o risco de aspiração, 

devido ao DRGE, e o uso do 

ventilador mecânico, devido ao 

DPOC.  

 

devem receber maior 

atenção durante a internação 

em UTI, para evitar a 

aspiração de conteúdo 

gástrico, o que pode 

ocasionar piores 

prognósticos e desfechos.  

2015 

Is asymptomatic peripheral 

arterial disease associated with 

walking endurance in patients 

with COPD? 

Sun KS, Lin MS, Chen YJ, Chen 

Estudo transversal prospectivo 

com 200 pacientes idosos com 

DPOC. O objetivo do estudo é 

promover a associação entre 

Doença Arterial Periférica 

(DAP), e a intolerância à 

Todos os participantes estavam 

sem sintomatologia de DAP no 

ato da matrícula. Dos 200 

pacientes com DPOC, 17 foram 

diagnosticados com DAP 

assintomática. Os pacientes 

PUBMED Portanto é importante 

detectar a DAP 

assintomática cedo, para que 

os pacientes com DPOC não 

desenvolvam intolerância a 

atividade.  
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YY, Chen SC, Chen W. 
 

atividade de pacientes com 

DPOC.  

 

com DPOC sem DAP 

assintomática não conseguiram 

caminhar por 6 minutos, em 

relação aos pacientes com 

DPOC e com DAP 

assintomática. Concluiu-se 

então que a DAP assintomática 

não está associada à 

intolerância à atividade.   
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4. RESULTADOS 

Foram encontrados na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 803 

artigos com a combinação dos descritores: Doença Crônica AND Diagnóstico de Enfermagem 

AND Idoso AND Enfermagem. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

restaram 128 artigos.  

Na LILACS dos 14 artigos encontrados foi selecionado 1 artigo através dos critérios 

de inclusão. Na MEDLINE foram encontrados 106 artigos, e conforme os critérios foi 

selecionado 1 artigo. Na BDENF dos 8 artigos encontrados foram selecionados 4.  

Foram encontrados na base de dados PUBMED, 1265 artigos com a combinação dos 

descritores: Nursing Diagnosis AND Nursing AND Chronic Diseases AND Elderly. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 172 artigos, após leitura fluente foram 

selecionados 14 artigos.  

No total foram incluídos 20 artigos, sendo 70% (14 artigos) na base de dados 

PUBMED, 20% (4 artigos) na base BDENF, 5% (1 artigo) na base de dados LILACS e 5% (1 

artigo) na base de dados MEDLINE, sendo 5 em português e 15 em inglês.  

Abaixo segue Fluxograma sobre a seleção de obras:  
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Quadro 2: Quantitativo de artigos selecionados por ano 

Ano Número % 

2007 1 5 

2009 2 10 

2010 3 15 
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2012 2 10 

2014 7 35 

2015 5 25 

Total 20 100 

 

Foram pesquisados os últimos 10 anos (2006-2016), percebe-se ausência de artigos 

referente à temática nos anos de 2006, 2008, 2011 e 2013. Também fica evidente um aumento 

considerável de publicações nos anos de 2014 e 2015, totalizando o maior percentual 35% e 

25%, respectivamente. O ano de 2007 foi com o menor índice de artigos, totalizando apenas 

5%. 

Quanto às abordagens metodológicas encontradas destacou-se os estudos transversais 

com 30% (6 artigos), Os estudos longitudinal observacional com 20% (4 artigos), Estudos 

Descritivos com 15% (3 artigos), Estudo amostral retrospectivo com 10% (2 artigos).Outras 

abordagens como: Ensaio Clínico Randomizado, Estudo Amostral prospectivo, Revisão 

Integrativa, Estudo exploratório e Estudo de Intervenção Randomizado (tipo Cross-Over 

Control) tiveram 1 artigo cada, o equivalente a 5%.  

Os artigos foram encontrados em publicações de 16 revistas, sendo a Paim Manag. 

Nurs. e a Inst. J. Chron. Obstruct. Pulmon Dis. as que tiveram mais artigos encontrados, 

ambas com 3 artigos cada (15% cada).  

Quadro 3: Quantitativo de artigos selecionados por revista 

Revista % 

Rev. Enf. UERJ 5 

Rev. Nurs Health 5 

Rev. Latino-Americana de Enfermagem 5 
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Paim Manag Nurs 15 

Rev. HCPA & Fac. Med. Uni. Fed. Rio Gd. 

Do Sul 

5 

BMC Neurol 5 

Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon Dis. 15 

Eur. J. Cancer 5 

Crit. Care 5 

Hellenic J. Cardiol 5 

Am. J. Geriatric Psychiatry 5 

Invest Educ. Enferm. 5 

PioS One 5 

J. Prev. Med. Public Health 5 

Rheumatology (Oxford) 5 

Can. J. Rural Med. 5 

Total 100 

 

O Quadro 2 revela a prevalência das Revistas Paim Manag Nurs e Int. J. Chron. 

Obstruct. Pulmon Dis. responsáveis pela publicação de 30% dos artigos selecionados (15% 

cada revista). O conjunto das outras 14 resistas representou 70% das publicações, sendo 5% 

para cada.  
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Quadro 4: Categorização dos Artigos por Público: 

Tipo de participante do Estudo % 

Diagnósticos de Enfermagem para Idosos 

internados em Unidades Hospitalares 

40 

Diagnósticos de Enfermagem para Idosos 

Asilados 

10 

Diagnósticos de Enfermagem para Idosos em 

Tratamento e/ou Acompanhamento 

Ambulatorial  

40 

Diagnósticos de Enfermagem para Idosos 

Membros de Grupos de Apoio 

10 

Total 100 

 

 Pode observar pelo quadro acima a categorização dos artigos selecionados através do 

público escolhido para a realização dos estudos. As categorias Diagnósticos de Enfermagem 

para Idosos internados em Unidades Hospitalares e Diagnósticos de Enfermagem para Idosos 

em Tratamento e/ou Acompanhamento Ambulatorial estiveram presentes em 80% dos artigos 

selecionados, sendo cada categoria responsável por 40%. As categorias Diagnósticos de 

Enfermagem para Idosos Asilados e Diagnósticos de Enfermagem para Idosos Membros de 

Grupos de Apoio corresponderam cada a 10% dos estudos selecionados, totalizando 20%.  

Quadro 5: Categorização das Recomendações dos Autores: 

Recomendações dos Autores % 

Desenvolvimento de Novos Protocolos e 

Abordagens Assistenciais 

45 

Implementação do Processo de Enfermagem 20 

Utilização de Novos Instrumentos 5 
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Avaliativos 

Intervenções mais específicas nos Cuidados 

Assistenciais 

20 

Maiores Estudos na área de Processo de 

Enfermagem 

10 

Total 100 

 

 Segundo as Recomendações dos Aurores foi possível agrupar dentro das seguintes 

categorias: Desenvolvimento de Novos Protocolos e Abordagens Assistenciais foi a 

recomendação de 45% dos estudos selecionados; Implementação do Processo de Enfermagem 

e Intervenções mais específicas nos Cuidados Assistenciais corresponderam cada a 20% das 

recomendações totais, visando organizar a Assistência e Cuidados para que estes sejam mais 

efetivos e eficazes aos pacientes;  A Utilização de Novos Instrumentos avaliativos representou 

5% dos artigos, sugerindo que novos instrumentos promoveriam a melhora das discussões a 

cerca dos casos e melhorias na assistência; 10% dos Autores sugeriu maiores estudos sobre as 

temáticas abordadas em seus artigos para agregação de conhecimento e compreensão dos 

temas.  

Quadro 6: Diagnósticos de Enfermagem segundo a Citação nos Estudos: 

Diagnósticos de Enfermagem Quantidade de Estudos que Abordaram o 

D.E 

Estilo de Vida Sedentário 1 

Deglutição Prejudicada 1 

Nutrição Desiquilibrada: Menos que as 

necessidades Corporais 

1 

Risco de Glicemia Instável 1 

Risco de Desequilíbrio Eletrolítico 1 
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Volume de Líquidos Excessivo 1 

Risco de Desequilíbrio de Volume de 

Líquidos 

1 

Constipação 1 

Troca de gases prejudicada 1 

Insônia 3 

Padrão de Sono Prejudicado 1 

Deambulação Prejudicada 1 

Mobilidade Física Prejudicada 1 

Fadiga 4 

Intolerância à Atividade 3 

Padrão Respiratório Ineficaz 1 

Déficit no Autocuidado para Banho 1 

Conhecimento Deficiente 3 

Ansiedade 1 

Negação Ineficaz 1 

Pesar 1 

Tristeza Crônica 1 

Risco de Infecção 3 

Risco de Aspiração 1 

Risco de Choque 1 

Risco de Quedas 1 
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Risco de Sangramento 1 

Risco de Suicídio 1 

Dor Aguda 1 

Dor Crônica 3 

Náusea 1 

Total de Diagnósticos de Enfermagem 31 

  

É percebido que nos 20 artigos selecionados para o estudo houve uma boa gama de 

Diagnósticos de Enfermagem abordados, 31 no total, a maioria citada uma única vez e alguns 

abordados com mais prevalência, como os Diagnósticos de Enfermagem de: Insônia, 

abordado em 3 publicações; Fadiga, abordado em 4 publicações; E os Diagnósticos de  

Intolerância à Atividade, Conhecimento Deficiente, Risco de Infecção, e Dor Crônica, citados 

em 3 publicações cada um.  

Desta maneira, de acordo com as referências pesquisadas os eixos temáticos de 

destaque para discussão são: Protocolos para a implementação do Processo de Enfermagem e 

Os Diagnósticos de Enfermagem  para Idosos com DCNT 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 PROTOCOLOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

Segundo os resultados da pesquisa sobre D.E em idosos com DCNT, muitos autores 

recomendaram o desenvolvimento de novos protocolos para a implementação do Processo de 

Enfermagem, a fim de se ter uma abordagem assistencial mais efetiva no cuidado a idosos 

com DCNT.  

O Processo de Enfermagem é uma tecnologia essencial no cuidado ao ser humano, 

favorável à efetividade e eficiência dos serviços de saúde. Pode ser utilizado como referencial 

para a prática cotidiana, ampliando os conhecimentos teóricos da enfermagem, indicando 

também um trabalho profissional específico e pressupõe uma série de ações dinâmicas e inter-

relacionadas para sua realização (AMANTE, 2010).  

Protocolo é a descrição de uma situação específica de assistência/cuidado, que contém 

detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, quem faz e como se faz, conduzindo 

os profissionais nas decisões de assistência para a prevenção, recuperação ou reabilitação da 

saúde. Pode prever ações de avaliação/diagnóstica ou de cuidado/tratamento, como o uso de 

intervenções educacionais, de tratamentos com meios físicos, de intervenções emocionais, 

sociais e farmacológicas, independentes de enfermagem ou compartilhadas com outros 

profissionais (PIMENTA, 2014).  

A elaboração de novos documentos normativos para enfermagem deve ser baseada no 

contexto em que se encontra a prática assistencial, para que a mesma possa ser desenvolvida 

com qualidade, mostrando resultados positivos, melhorando a gestão de informação e 

comunicação, buscando excelência, e para que a prática possa ser monitorada e melhorada 

sempre eu necessário. Melhorar os processos da organização, seja através de documentos ou 

novas metodologias é fator crítico para o sucesso institucional de qualquer organização, seja 
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pública ou privada, desde que realizada de forma sistematizada e que seja entendida por todos 

na organização (SCARTEZINI, 2009). 

Para auxiliar e embasar as Intervenções e Cuidados de Enfermagem os protocolos 

assistenciais devem atender aos princípios legais e éticos da profissão, aos preceitos da prática 

baseada em evidências, às normas e regulamentos do sistema de saúde nacional, estadual e 

municipal e da instituição onde será utilizado. Os protocolos facilitam o desenvolvimento de 

indicadores de processo e de resultados, a disseminação de conhecimento, a comunicação 

profissional e a coordenação do cuidado (PIMENTA, 2014). 

As intervenções e cuidados ao serem protocoladas tendem a aprimorar a assistência, 

favorecer o uso de práticas cientificamente sustentadas, minimizar a variabilidade das 

informações e condutas entre os membros da equipe de saúde, estabelecer limites de ação e 

cooperação entre a equipe de enfermagem e equipes multiprofissionais, além de serem 

instrumentos legais. Construídos dentro dos princípios da prática baseada em evidências, 

oferecem as melhores opções disponíveis de cuidado (SILVA, 2016). 

As intervenções de Enfermagem para Idosos com DCNT devem visar à melhoria do 

quadro de saúde daquele indivíduo, além de prevenir agravos e disfunções. As intervenções 

mais adequadas são as possuem alto impacto na saúde somado a alta viabilidade da tarefa, 

como por exemplo: controle do tabagismo, controle de peso/obesidade, e a redução na ingesta 

do sal (GOULART, 2011).  

 

5.2 OS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA IDOSOS COM DCNT 

Os Diagnósticos de Enfermagem para Idosos com DCNT mais abordados das 

publicações pesquisadas no estudo foram Fadiga, Intolerância à atividade, Conhecimento 

deficiente, Insônia, Risco de Infecção e Dor crônica, sendo esses Diagnósticos Reais, ou seja, 

que os Idosos já apresentam e Diagnósticos de Risco, cujo esses Idosos possuem fortes 

chances de adquirirem. Mostrando possivelmente quais as problemáticas mais frequentes 

resultantes das DCNT na vida dessas pessoas, e que estão sendo pouco estudadas e 

solucionadas.  

Segundo a NANDA Internacional (2012-2014) o DE de Fadiga é definido como “Uma 

sensação opressiva e sustentada de exaustão e de capacidade diminuída para realizar trabalho 
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físico e mental no nível habitual” e o DE de Intolerância à atividade se define como “Energia 

fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias 

requeridas ou desejadas”. Desta maneira é possível identificar que os Idosos com DCNT 

tendem a não realizarem suas atividades de vida diária de maneira completa, o que pode lhes 

causar disfunções corpóreas e até mesmo psicológicas, levando cada vez mais a agregação de 

novas comorbidades.  

Os DE de Insônia e Dor Crônica são interpretados como “Distúrbio na quantidade e na 

qualidade do sono que prejudica o funcionamento normal de uma pessoa” e “Experiência 

sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial ou descrita 

em termos de tal lesão; De início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou 

recorrente, sem término antecipado ou previsível e com uma duração de mais de seis meses”, 

respectivamente. Esses de natureza igual aos DE de Fadiga e Intolerância à atividade podem 

causar distúrbios funcionais físicos e emocionais nos portadores de DCNT.  

O Risco de Infecção, esclarecido como, “Risco de ser invadido por organismos 

patogênicos” elucida a ameaça de agregação de comorbidades e de enfermidades ao 

indivíduo, o que para um portador de DCNT pode significar quadros severos de doença, com 

riscos a saúde e vida. 

O DE de Conhecimento deficiente se apresenta como “Ausência ou deficiência de 

informação cognitiva relacionada a um tópico específico”, no caso, geralmente esse déficit de 

conhecimento é relacionado à própria doença ou as formas de manutenção da própria saúde, o 

que gera falta de adaptabilidade aos tratamentos propostos e possíveis agravamentos do 

quadro clínico. 

Sabendo desses DE é possível montar planos de cuidados protocolados baseados nas 

evidências científicas, para uma abordagem assistencial eficaz na manutenção da saúde de 

Idosos com DCNT. Assim sendo, os DE se fazem extremamente necessários, pois com eles se 

tem o norte do cuidado, onde poderão ser desenvolvidas práticas assistenciais voltadas para as 

especificidades de cada Idoso (SAKANO, 2007).  
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6. CONCLUSÃO 

Observando os resultados obtidos nesse estudo, e com base na literatura utilizada, 

podemos observar a importância dos Diagnósticos de Enfermagem para os idosos com 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, pois através deles o Enfermeiro pode basear um 

cuidado específico e competente para cada idoso e suas particularidades. 

Por meio das publicações analisadas das bases de dados científicas foi possível 

observar o que a literatura atual tem a trazer sobre DE em Idosos com DCNT, e identificar os 

DE mais prevalentes nessa população.  

Nota-se então uma vasta gama de DE abordados nos estudos, mostrando que as DCNT 

trazem aos idosos diversas manifestações e comorbidades, que se diagnosticadas corretamente 

pelo Enfermeiro através do DE podem proporcionar ao Idoso com DCNT a melhora do 

quadro patológico e o aumento da qualidade de vida, sempre respeitando a individualidade de 

cada caso. 

A análise dos DE mais prevalentes, e as relação com as DCNT em Idosos foi abordada 

no estudo com o objetivo de auxiliar o profissional de Enfermagem durante o Processo de 

Enfermagem, para que o mesmo possa observar atentamente cada caso, realizando o DE de 

maneira eficiente, para a formulação de um plano de cuidados de qualidade, que proporcione 

ao cliente senil com DCNT aumento nos níveis de saúde, conforto e bem-estar. 

No decorrer da formulação do estudo observou-se durante a busca nas bases de dados 

científicas que a maioria das publicações que referiam tratar de DE em Idosos com DCNT, na 

verdade não abordavam as temáticas, tratando muitas vezes apenas de diagnósticos médicos e 

nem citando enfermeiros ou o trabalho da enfermagem no corpo da pesquisa, indicando um 

possível erro durante as publicações, o que veio a dificultar um pouco o recolhimento de 

informações para a construção do trabalho.  
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Através do ocorrido vimos que uma minoria do total de publicações encontradas 

tratava de fato do tema DE em idosos com DCNT, mostrando assim, um campo vasto a ser 

explorado e estudado pelos profissionais de enfermagem, pois devido às estatísticas e 

previsões a população de idosos com DCNT tende a aumentar, o que elucida e necessidade de 

estudos voltados para a área de conhecimento, para que esses indivíduos tenham acesso ao 

cuidado de qualidade para que não adoeçam devido as suas patologias crônicas.  
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