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RESUMO 

 

A entrada na Universidade representa mudanças na rotina dos estudantes que necessitam 
apreender novos conhecimentos e desenvolver a capacidade de adaptar-se as inúmeras 
atividades inerentes ao curso escolhido. Este estudo aborda a prevalência dos diagnósticos de 
enfermagem na população de acadêmicos de enfermagem e tem como objetivos: verificar o 
perfil e as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de Graduação em Enfermagem ao 
longo do curso e analisar a prevalência de nove diagnósticos de enfermagem para discutir 
sobre o cuidar de si desta população. Trata-se de um estudo quantitativo, cuja coleta de dados 
foi realizada através da aplicação de um questionário a 270 estudantes do Curso de Graduação 
em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa e, 
posteriormente, os dados foram submetidos a analise estatística descritiva simples. Os 
resultados demonstraram que se trata de uma população predominantemente feminina, 
solteira, sem filhos, que não trabalha, reside com a família, possui uma média de idade de 22 
anos e que tende, ao longo dos períodos, a se envolver em diversas atividades 
extracurriculares. Quanto aos diagnósticos observou-se uma alta prevalência de Autocontrole 
ineficaz da saúde, padrão de sono prejudicado, insônia, estilo de vida sedentário, ansiedade e 
sobrecarga de estresse. O curso de graduação em enfermagem visa formar um profissional 
generalista capaz de lidar com qualquer situação na prática. Nesse sentido, os dados sugerem 
que medida que os estudantes avançam no curso, aprendem a cuidar do outro em detrimento 
do cuidar de si que pode estar relacionado a sobrecarga de tarefas de um curso integral e pelo 
pouco incentivo a consciência critica acerca da própria saúde. Assim, concluímos que é 
fundamental investimento em estratégias que possibilitem aos estudantes, a partir dos 
conhecimentos apreendidos e das experiências compartilhadas, repensar seus hábitos e estilo 
de vida para incentivar a consciência critica acerca da importância do cuidar de si como ponto 
de partida para o cuidado com o outro.  
 
Palavras chaves: Enfermagem, ensino, qualidade de vida e Diagnóstico de Enfermagem. 
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ABSTRACT 
 

 
The University entrance represents changes in the routine of students who need to grasp new 
knowledge and develop the ability to adapt to many activities related to the chosen course. 
This study addresses the prevalence of nursing diagnoses in the population of nursing students 
and aims: to determine the profile and activities developed by undergraduate nursing students 
throughout the course and analyze the prevalence of nine nursing diagnoses to discuss the 
take care of themselves in this population. This is a quantitative study, whose data collection 
was performed by applying a questionnaire to 270 students of the Nursing Undergraduate of 
Aurora Afonso Costa Nursing School, and subsequently the data were subjected to statistical 
analysis Simple descriptive. The results showed that it is a predominantly female, unmarried, 
without children, not working, residing with his family, has an average age of 22 years and 
tends, over the periods, to be involved in several extracurricular activities . Regarding 
diagnoses we observed a high prevalence of Self-ineffective health, impaired sleep patterns, 
insomnia, sedentary lifestyle, anxiety and stress overload. The undergraduate nursing course 
aims to train a professional generalist able to handle any situation in practice. In this sense, 
the data suggest that as students progress in the course, learn to care for others instead of 
taking care of themselves, that may be related to heavy workloads and complete a course by 
little incentive for critical consciousness about their own health. Thus, we conclude that is 
fundamental to invest in strategies that enable the students, from the knowledge learned and 
shared experiences, to rethink their habits and lifestyle to encourage critical consciousness 
about the importance of taking care of oneself as a starting point for care with each other. 
 
Keywords: nursing, teaching, quality of life and Nursing Diagnosis. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Motivação pelo Tema 

O passar dos anos na Universidade faz com que ocorra o processo de reflexão de tudo 

o que aconteceu ao longo dos períodos e começamos a nos deparar com semelhanças entre o 

que passou e o que o outro está vivendo. Refletindo sobre o processo de cuidar de si fica 

nítida, durante a trajetória acadêmica, uma alteração na saúde, seja pela falta de tempo para 

realizar atividades de lazer ou pela sobrecarga de tarefas.  

Além de observar que, às vezes, existe certa falta de cuidado com a nossa própria 

saúde, durante o curso na universidade, percebi também que por vezes tive que abdicar de 

momentos de lazer, atividades físicas e da relação com a família para poder melhor atender as 

tarefas que surgiam durante minha formação acadêmica. Em certos momentos, me deparei 

com o afastamento das questões familiares e de ações para melhorar minha qualidade de vida, 

pois o tempo tinha que ser dividido com os períodos estressantes na faculdade. 

Para ilustrar essa situação, cabe relatar que estudo relacionado à qualidade de vida do 

acadêmico de enfermagem, em uma faculdade privada, evidenciou que os estudantes referem 

como positiva a “interação do curso com a vida cotidiana” e “aquisição de conhecimento” e, 

negativa em relação a “tempo para lazer” e “tempo para com a família” (ALVES, 2010, p.29).  

Além disso, referindo-se a enfermeiros formados, Baggio (2007, p. 415) enfatiza que 

os profissionais precisam ser estimulados a pensar nas ações do cuidado para com o colega e, 

indispensavelmente, para si mesmo. 

Corroborando com o tema em questão, estudos na literatura vêm sendo elaborados 

buscando explicar e refletir sobre a qualidade de vida do acadêmico de enfermagem, 

entretanto, apesar deste nosso estudo se articular de uma forma indireta com a qualidade de 

vida, utilizaremos o conceito adotado por Minayo, Hartz e Buss (2000, p.10) diz que: 

 
a noção de qualidade de vida transita em um campo semântico polissêmico: de um 
lado, está relacionada a modo, condições e estilos de vida. De outro, inclui as idéias 
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de desenvolvimento sustentável e ecologia humana. E, por fim, relaciona-se ao 
campo da democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e sociais. No que 
concerne à saúde, as noções se unem em uma resultante social da construção 
coletiva dos padrões de conforto e tolerância que determinada sociedade estabelece, 
como parâmetros para si. 
 
 

Assim, este estudo emergiu de reflexões e observações durante a trajetória acadêmica, 

a qual tem mostrado a existência de um déficit significante no cuidado de si dos estudantes, ao 

longo dos períodos do curso de graduação em enfermagem. Outro fator importante que 

motivou a realização desse trabalho foi a experiência na disciplina de Terapias Naturais na 

qual ouvi diversos relatos sobre a importância desta disciplina como relaxante, sendo esta 

uma opção para os alunos buscarem alivio do estresse das atividades do curso. 

Outro fato interessante de se destacar é que o processo de formação do profissional 

necessita atender em poucos anos a grande parte do que ele presenciará em sua vida 

profissional, embora saibamos que fica inviável, na formação em saúde, principalmente, 

conhecer todos os desafios que irão surgir.  

Nesse sentido, é importante ressaltar, que um estudo na literatura tem apontado para 

uma queda na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem (SCHMIDT e DANTAS, 

2006, p.59) o que leva a refletir se estes profissionais estão cuidando da sua saúde ou só a do 

outro e onde começaria este raciocínio sobre o cuidar do outro e não de si? 

Penso que o profissional de Enfermagem para ser um cuidador, deve possuir 

características como: capacidade de gostar do que faz, de acreditar que o que faz vai dar certo 

e pontuar tais atributos com doses de esperança, sensibilidade, afetividade, doação e trabalho 

em equipe (COSTENARO, 2001, p. 38) 

Estudo anterior relacionado à qualidade de vida na instituição na qual este trabalho foi 

realizado evidenciou que os estudantes declaram que por conta das atividades a serem 

cumpridas na universidade, não possuem tempo para cuidar de si (ALMEIDA e ESPIRITO 

SANTO, 2010, p. 56). 

Isto remete à necessidade da elaboração de trabalhos que visem retomar o assunto e 

buscar medidas de intervenção nesta população, visto que são futuros profissionais que se não 

cuidarem da sua própria saúde, poderão vir a ter dificuldades para cuidar da saúde do outro. 

Como dito anteriormente, diversos estudos vem sendo elaborados na literatura, pelos 

quais citaremos neste trabalho, a respeito da qualidade de vida do acadêmico de enfermagem, 

entretanto, não conseguimos localizar trabalhos que fizessem relação com os diagnósticos de 

enfermagem nesta população, visto que é uma área da enfermagem de grande expansão nos 

últimos anos. Com isso, a motivação para elaboração deste trabalho se justifica também pela 
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carência de trabalhos que com tal abordagem com estudantes e pela oportunidade de utilizar 

uma ferramenta da enfermagem na população de estudantes da mesma área.  

Para tanto utilizaremos o conceito de diagnóstico de enfermagem baseado na North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) (2010, p.271) que o considera como: 
 
 

um julgamento clinico sobre as respostas do individuo, da família ou da comunidade 
a problemas de saúde/ processos vitais reais ou potenciais. O diagnostico de 
enfermagem constitui a base para a seleção de intervenções em enfermagem para o 
alcance de resultados em enfermagem pelos quais o enfermeiro é o responsável (...), 
além disso, são fundamentais para o futuro da assistência de enfermagem prestada 
com profissionalismo e baseada em evidencias e para o atendimento mais eficiente 
as necessidades dos pacientes e o oferecimento de garantia e segurança. 
 
 

Considerando a experiência acadêmica, a leitura dos diagnósticos, suas características 

definidoras e a observação ao longo da faculdade, onde foi possível perceber algumas das 

principais dificuldades dos acadêmicos ao longo do curso, foram selecionados os seguintes 

diagnósticos a serem analisados a prevalência: Autocontrole ineficaz da saúde; Ansiedade; 

Padrão de sono prejudicado; Insônia; Estilo de vida sedentário; Intolerância à atividade; Baixa 

autoestima situacional; Interação social prejudicada; Sobrecarga de estresse. 

Buscando classificar os sujeitos, levamos em conta, neste estudo, o conceito de 

acadêmico de enfermagem elaborado por Saupe (2002, p.286) que o considera como: 

 
  

um ser humano que fez uma opção de vida de cuidar e ajudar outros seres humanos: 
a nascer e viver de forma saudável, a superar agravos à sua saúde, a conviver com 
limitações e encontrar um significado nessa experiência, e a morrerem com 
dignidade. E que, no processo de preparar-se para realizar as várias ações que 
integram esse trabalho, com competência técnica, dialógica e política, enfrenta 
situações de sofrimento que podem contribuir tanto para seu processo de 
humanização, quanto para a banalização das mesmas. 
 
 

Neste contexto, apreender a cuidar implica em desenvolver habilidades e 

competências nas dimensões expressivas e técnicas de quem cuida e de quem é cuidado. Com 

isso, o acadêmico necessita ser estimulado na universidade a cuidar da sua saúde, através de 

medidas de promoção da qualidade de vida, objetivando ensiná-lo desde sua formação a se 

interessar em cuidar de si.  

Além disso, o aprendizado sobre o cuidar requer conhecimentos teóricos suficientes 

para que seja exercido de forma eficaz e isso confirma a necessidade de que sejam abordadas 

na formação em enfermagem formas de cuidar de si.  
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Após o aprendizado a respeito da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) segundo a Taxonomia da NANDA e tendo em vista que o currículo do Curso de 

Graduação em Enfermagem e licenciatura faz com que o aluno permaneça com atividades 

durante todo o dia na universidade, definiu-se como questões norteadoras desse estudo:  

• Qual o perfil do acadêmico de enfermagem?  

• Quais atividades eles desenvolvem além das obrigatórias?  

• Quais seriam os principais diagnósticos de enfermagem da população acadêmica? 

Assim, baseado em experiências pessoais de prejuízo da qualidade de vida e na 

experiência acadêmica vivenciada através de relatos sobre aumento do estresse, ansiedade e 

outros fatores, este trabalho tem como objeto de estudo: a prevalência dos diagnósticos de 

enfermagem na população de acadêmicos de enfermagem 
 

Objetivos do estudo 

• Verificar o perfil e as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de Graduação em 

Enfermagem ao longo do curso;  

• Validar a prevalência de diagnósticos de enfermagem voltados para o cuidar de si 

entre acadêmicos de enfermagem; 

• Analisar a frequência das características definidoras de nove diagnósticos de 

enfermagem discutindo sobre o cuidar de si desta população. 

 

Relevância do estudo 

O acadêmico de enfermagem necessita conhecer a importância do cuidar de si, visto 

que são pouco estimulados a refletir sobre a importância de cuidar da sua própria saúde. Com 

isso, este estudo busca contribuir para despertar a reflexão sobre o autocuidado, mostrando a 

necessidade de aprender a cuidar do outro sim, mas não esquecer que, para cuidar das outras 

pessoas, precisamos cuidar e manter um bom estado de saúde. Além disso, será importante 

para discutir maneiras com que os problemas podem ser resolvidos, ou seja, não buscamos 

somente dizer o que está errado e sim refletir sobre o que pode ser melhor. 

Igualmente, o estudo pode contribuir para avaliar a prevalência de diagnósticos de 

enfermagem na população acadêmica do curso de enfermagem, visando com isso obter 

informações necessárias para que se possam estabelecer estratégias na percepção do cuidado 

de si. Além disso, os diagnósticos de enfermagem constituem para a profissão uma ferramenta 

que propicia a avaliação do estado de saúde do seu cliente e a possibilidade de intervenções e, 
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com isso, este estudo pretende contribuir para ampliar os conhecimentos de enfermagem 

sobre a temática. 

A utilização de diagnósticos de enfermagem em acadêmicos foi importante para 

despertar uma nova visão da elaboração do mesmo fora do espaço hospitalar e por representar 

um dos grandes avanços da enfermagem nos últimos anos. Com ele espera-se estimular a 

elaboração de novos trabalhos com abordagem semelhante visando padronizar as questões 

relacionadas ao cuidar nos acadêmicos de enfermagem. 

Acima de tudo, conhecer o perfil e levantar quais atividades os acadêmicos 

desenvolvem durante a graduação demonstra um importante fator na busca equilíbrio e saúde 

dos estudantes durante a faculdade, com perspectivas de contribuir para a futura vida 

profissional. 
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CAPÍTULO I: REVISANDO A LITERATURA 
 

 Esta revisão foi elaborada a partir de uma pesquisa bibliográfica em bancos de dados 

(BVS, BIREME, LILACS) em teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, 

elaborados nos últimos 10 anos, sobre os seguintes temas: qualidade de vida, cuidado em 

saúde e diagnóstico de enfermagem. A abordagem destes três temas e o entendimento acerca 

das suas inter-relações mostra-se importante para a compreensão deste estudo.  

 
Qualidade de vida  

A qualidade de vida tem sido abordada diferentemente por diversos autores, onde 

estão sendo discutidos diversos conceitos. Dentre estes, Minayo, Hartz e Buss (2000, p.8) 

relatam que a qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à 

própria estética existencial, considerando seu padrão de conforto e bem-estar. 

Por outro lado, para Organização Mundial da Saúde1

Numa outra visão do conceito de qualidade de vida, Meeberg

 (1997 apud EURICH, 

KLUTHCOVSKY, 2008, p. 212) qualidade de vida é definida como a percepção do indivíduo 

de sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores, nos quais ele vive e em 

relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
2

Com isso, fica claro que são diversas as tentativas por formar um conceito sobre a 

qualidade de vida, entretanto o agrupamento destes conceitos citados acima forma uma 

 (1993, apud SAUPE, 

2002 p. 288) diz ser este um sentimento global de satisfação de vida, determinado pelo 

indivíduo mentalmente alerta, cuja vida está sendo avaliada. O mesmo autor ressalta ainda 

que qualidade de vida possui componentes subjetivos, porque são intrínsecos a seu conceito 

um sentido de satisfação pessoal e aspectos objetivos necessários a sua manifestação concreta. 

                                                 
1 World Health Organization. WHOQOL: measuring quality of life. Genebra: WHO; 1997.  
2 MEEBERG, G. Quality of life: a conceptual analysis. Jour. Adv. Nurs. Schoo, v. 18, p.32-8, 1993. 
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abordagem interessante sobre a temática, tendo em vista que é sim uma visão de satisfação da 

vida relacionada a todas as suas atividades e objetivos. 

Durante a história, qualidade de vida e saúde foram associadas a partir do século 

XVIII e XIX com o nascimento da medicina social onde foram feitas diversas investigações 

que deram subsídios para o surgimento de políticas publicas (MINAYO, HARTZ e BUSS, 

2000, p.8). 

Buscando agora refletir sobre o que vem sendo apontado na literatura sobre a 

qualidade de vida do acadêmico de enfermagem encontramos um estudo que diz que: 
 
 
a qualidade de vida desta população tem sido negativamente influenciada por 
estresse e ansiedade, decorrentes de atividades práticas para as quais não se sentem 
preparados, da inexperiência em lidar com situações críticas e da interferência das 
horas exigidas para estudos teóricos  (SAUPE, 2002, p. 286). 
 
 

Este mesmo autor, ainda fazendo uma analise dos trabalhos presentes na literatura 

revela que os acadêmicos quando orientados para avaliarem sua qualidade de vida, têm obtido 

um resultado como boa ou muito boa, evidenciando felicidade na vida pessoal e estudantil, 

entretanto, todas as pesquisas que o mesmo avaliou valorizaram também as minorias que 

referem presença de variadas expressões de sofrimento (SAUPE, 2002, p. 287).  

O diagnóstico evidenciou que a maioria dos alunos está satisfeita com sua qualidade 

de vida e com o curso, mas possibilitou detectar também a presença de sofrimento, ansiedade, 

necessidade de atenção e cuidado (SAUPE, 2002, p. 290) 

Utilizando outra forma de analisar a qualidade de vida dos acadêmicos, este estudo 

utilizou o instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida denominado WHOQOL, da 

Organização Mundial da Saúde, em seis cursos de graduação em enfermagem da Região Sul 

do Brasil, sendo três vinculados a universidades públicas e três a universidades particulares, 

onde o estresse foi muito citado, tanto como referência primária quanto secundária (SAUPE et 

al, 2004, p. 641).  

Boa parte do que foi encontrado até o momento na pesquisa bibliográfica mostra 

estudos com relatos dos acadêmicos que caracterizam a sua qualidade de vida como boa ou 

muito boa como citado por Saupe (2002, p.287).  

Entretanto, para Oliveira e Ciampone (2008, p.64), os acadêmicos de enfermagem 

durante a sua formação na universidade perpassam por dois pólos, ou seja, situações 

favoráveis e não favoráveis a promoção da qualidade de vida. Este estudo permitiu identificar 
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que existem momentos promotores de qualidade de vida dos alunos de enfermagem durante a 

sua formação na universidade, entretanto, também existem momentos não promotores.  

Para Eurich e Kluthcovsky (2008, p. 219), em estudo relacionado a influencia sócio 

demográfica na qualidade de vida de acadêmicos de enfermagem refere a necessidade de 

atenção quanto aos aspectos da qualidade de vida, principalmente, as mulheres nos aspecto 

físico e psicológico.  

Em um estudo elaborado por Kawakame e Miyadahira (2005, p.170) evidenciou que a 

inserção do aluno de 2º ano em campo prático gerou novos conflitos e mudanças no cotidiano 

acadêmico, proporcionando novas experiências associadas a novos e distintos sentimentos que 

influenciaram na sua qualidade de vida. 

No estudo elaborado por Oliveira, Mininel e Felli, (2011, p. 135) foi possível 

evidenciar que: 
 
 
de uma forma geral, a maioria dos entrevistados diz-se satisfeita com sua qualidade 
de vida atual, apesar do misto de sentimentos desencadeados pelo término da 
graduação, que são geradores de ansiedade e prazer. Assim, é importante que a 
universidade esteja consciente de seu papel na formação não somente técnica, mas 
também sociocultural do enfermeiro e de como isso irá refletir no início da carreira 
profissional destes alunos.   
 
 

Os estudantes de enfermagem têm um conceito próprio de estilo de vida (modo como 

se vive), estilo de vida saudável (qualidade de vida); pontuam seus estilos de vida saudáveis 

(alimentação) e não-saudáveis (sedentarismo) e identificam que há mudanças no seu estilo de 

vida durante o seu período letivo (alimentação) em especial frente a aspectos que podem ser 

prejudiciais à sua saúde (SOARES e CAMPOS, 2008, p. 233). 

Com isso, como citado pelos autores durante o decorrer dos anos, fica claro que 

existem diversos fatores na universidade que auxiliam a qualidade de vida do acadêmico de 

enfermagem, entretanto, os mesmo estão passando por alguns processos de redução do cuidar 

de si, que precisam ser melhores avaliados e buscando intervenções eficazes neste caminho. 

Falando agora sobre intervenção neste processo Oliveira e Ciampone (2008, p. 61) 

mostraram que: 
 
 
é preciso possibilitar ao aluno expandir esta satisfação de cuidar do outro para o 
cuidado de si e para o cuidado entre si, isto é, entre os colegas e professores. Para 
tanto, o docente que ensina, também deve estar preocupado em cuidar do aluno e do 
grupo em suas relações de ensino, pois o professor também é percebido como 
modelo para o aluno ou, um antimodelo.  
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Corroborando com estes dados, Oliveira, Mininel e Felli, (2011, p. 135) referem que: 
 
 
estratégias promotoras da qualidade de vida, por meio do desenvolvimento de 
fatores que a favorecem, devem ser encorajadas entre docentes, alunos e demais 
trabalhadores da instituição, com o intuito de proporcionar melhores condições de 
enfrentamento das incertezas futuras que serão vivenciadas quando do egresso da 
universidade. 
 

 
Dando continuidade, para Alves (2010, p.30), em seu estudo em uma universidade 

privada, relata a necessidade da formação de um núcleo de estudos interdisciplinar, de 

pesquisa e extensão sobre qualidade de vida, proporcionando apoio aos estudantes no que diz 

respeito a lidarem com a alimentação e a prática de atividade física, desmotivando o uso de 

álcool e fumo e alertando sobre os malefícios e a influência da propaganda. 

Tendo outra visão a respeito de intervenções, Soares e Campos (2008, p. 233) sugerem 

que a universidade ofereça moradia e refeitório, intensifique oferta de bolsa de trabalho e 

iniciação científica, assim como adequação na distribuição da carga horária das disciplinas e 

os estudantes devem se articular para pensar os aspectos do estilo de vida saudável no seu 

cotidiano. 

Desta forma, percebe-se a necessidade da elaboração de trabalhos que visem contribuir 

com esta temática que ainda encontra uma série de indagações a respeito da qualidade de vida 

destes acadêmicos. Além disso, diagnosticar esta população é uma forma interessante de 

buscar intervenções no processo de cuidar de si 

A qualidade de vida é um tema interessante que merece destaque na universidade e 

que segundo Soares e Campos (2008, p. 233)  requer mais estudos a respeito do estilo de vida 

desta população. 

 

Cuidado em saúde 

 Este tópico pretende discutir a respeito do cuidar em saúde, principalmente o cuidar de 

si em enfermagem, visto que, segundo Brandão et al (2009, p.281), a  enfermagem é a 

profissão do cuidar e incorpora em sua essência atitudes para romper com esta crise do mundo 

contemporâneo.  

Pensando nisso, o cuidado é conceituado por Boff3

                                                 
3 BOFF, L. Saber cuidar. São Paulo: Vozes; 1999. 
 

 (1999 apud WENDHAUSEN e 

RIVERA, 2005, p.112) como: 
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um modo de ser fundamental de todo ser humano. Não se pode pensar e falar do 
cuidado como algo independente de nós. Não temos cuidado, somos cuidado. Sem 
cuidado deixamos de ser humanos, da mesma forma que sem trabalho não o somos. 
Cuidado significa, então, desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato. 
Nesta perspectiva, cuidar, mais que um ato, é uma atitude. Para acontecer o cuidado 
é preciso nos apropriemos (nos responsabilizemos pelo) do outro, seja ele uma 
pessoa, objeto ou animal. 
 

 
Ampliando o conceito de cuidar, Wendhausen e Rivera (2005, p.112) ainda relatam 

que a palavra Cuidado: 
 
 
tem duas derivações: uma do latim advindo de cura – que expressa atitude de 
cuidado, desvelo, de preocupação e de inquietação pela pessoa amada ou por um 
objeto de estimação; outra derivada de cogitare-cogitatus e de sua corruptela: 
coyedar, coidar, cuidar, que tem o mesmo significado de cogitar, pensar, colocar 
atenção, mostrar interesse, revelar atitude de desvelo e de preocupação. 
 

 
 Agrupando estes conceitos fica claro que o exercer da atividade profissional da 

enfermagem está intimamente ligada aos conceitos de cuidar, entretanto muito vem sendo 

discutido na literatura a respeito do cuidar do outro e não de si.  

Dando ênfase ao exposto, Brandão et al (2009, p.281) relatam que , deveríamos pensar 

em nós mesmos como pensamos no outro, fazendo o que gostaríamos que fizessem conosco, 

além de cuidar de si mesmo como orientamos que o outro se cuide. 

 Em uma pesquisa realizada com profissionais de enfermagem, de diferentes 

instituições, foi observado que o profissional de enfermagem pratica o cuidado ao paciente 

preocupado com o seu restabelecimento, esforçando- se na prevenção de outras patologias e 

na manutenção da saúde. Apresentando, contudo, descaso e descuido com a própria saúde 

(BAGGIO e FORMAGGIO, 2007, p.234). 

Neste contexto, estes mesmos autores revelam que o principal problema para realizar o 

cuidado de si é a falta de tempo para alimentar-se adequadamente, praticar atividades físicas e 

de lazer, além disso, ainda mostra que ambiente de trabalho contribui significativamente para 

o descuidado dado a grande demanda de atividades, exigências e tarefas a cumprir, condições 

de poder inquestionável de superiores, serviço mal remunerado, jornada dupla de trabalho 

((BAGGIO e FORMAGGIO, 2007, p.240). 

Buscando uma relação desta passagem dos autores podemos fazer uma comparação 

com o que encontramos hoje dentro do Curso de Graduação em Enfermagem, conforme 

citado na introdução. Os profissionais não estão cuidando da sua saúde pela falta de tempo e 
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sobrecarga de tarefas, será que estes profissionais não iniciaram tais hábitos de vida na 

graduação e levaram consigo no decorrer da profissão? 

 Dando continuidade, tendo em vista aos resultados obtidos pelos autores anteriormente 

mencionados, concordamos com Baggio (2007, p.410) quando questiona: Em que momento o 

profissional de enfermagem coloca- se a refletir sobre as relações de cuidado? Como estão as 

relações de cuidado interpessoais no ambiente de trabalho? O mesmo responde que os 

profissionais precisam ser estimulados a pensar no cuidado para com o colega de trabalho e, 

indispensavelmente, para si, podendo, assim, se beneficiar futuramente ao realizar o exercício 

do cuidado e ao implementar o cuidado não só da clientela, mas também entre si, com os 

colegas de equipe e por si (BAGGIO, 2007, p.415). 

 Com base na leitura dos artigos, é necessário diferenciar dois conceitos importantes 

neste processo: cuidado de si e autocuidado, entretanto, baseado na interpretação do conceito 

elaborado por estes autores não fica nítida a diferença entre eles. 

 Para Wendhausen e Rivera (2005, p.115): 

 
 
A prática do cuidado de si sofre influências sociais, ambientais, culturais e da 
formação profissional do indivíduo. Envolve, também, os cuidados percebidos como 
necessários para os profissionais de enfermagem, tais como promover equilíbrio 
físico, emocional e social em suas atividades cotidianas, como será possível 
observar na seqüência. A prática do cuidado pelo profissional de enfermagem, 
objetiva prioritariamente cuidar do outro, direcionando a atitude cuidativa para o ser 
que está sob os seus cuidados. 
 
 

Para Brandão et al (2009, p.282) o autocuidado: 
 
 
relaciona-se à valorização da própria saúde, ou seja, ao desejo de bem viver, lutando 
pelo bem-estar na continuidade da vida, em todos os âmbitos e dimensões corporais. 
Isso implica na tomada de decisões quanto ao modo de viver, assumindo 
responsabilidades quanto aos comportamentos, atitudes que levam ou não à 
qualidade de vida.  
 

 
 Diante disso, ambos os conceitos relacionam-se ao cuidar do corpo de forma integral, 

envolvendo o modo como vive, assim como promover equilíbrio geral nas atividades diárias, 

seja no trabalho ou no lazer. Nesse estudo ambos os conceitos serão utilizados para o mesmo 

sentido. 
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Assim, nesse estudo adotar-se-á como base do cuidar em saúde os conceitos da Teoria 

do Autocuidado de Dorothea E. Orem4

 Reforçando estes dados, Foster e Janssens

 (1980, apud TORRES, DAVIM e NOBREGA, 1999, 

p.48), que define autocuidado como: 
 
 
uma prática de atividades que o indivíduo inicia e executa em seu próprio benefício, 
na manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Tem como propósito, as ações, 
que, seguindo um modelo, contribui de maneira específica, na integridade, nas 
funções e no desenvolvimento humano. Esses propósitos são expressos através de 
ações denominadas requisitos de autocuidado. 
 
 

Para Almeida e Espírito Santo (2010, p. 23), a finalidade da Teoria do Autocuidado é 

permitir que a pessoa tenha capacidade para cuidar de si, onde os fatores condicionantes são 

os internos e externos aos indivíduos e, assim, suas ações contribuem na integridade, nas 

funções e no desenvolvimento humano. Corrobora ainda, relatando que a Enfermagem se 

torna necessária quando as demandas são maiores do que as habilidades de autocuidado e 

também que a interação enfermeiro-paciente é fundamental para traçar um plano de 

intervenções, sendo necessária a participação do paciente optando o que é melhor para si, 

tendo como consequência uma melhor qualidade de vida.  
5

Neste sentido, se a enfermagem constitui uma necessidade para as pessoas que as 

demandas são maiores do que as habilidades para o autocuidado é fundamental pensar em 

medidas de apoio para o profissional de enfermagem e os acadêmicos, visto que estão 

frequentemente expostos a esta situação. Ou seja, conforme, relatado anteriormente, diversos 

trabalhos demonstram alterações na qualidade de vida desta população, que requer estudos e 

reflexões sobre estratégias de suporte a esse grupo.   

 (1993 apud TORRES, DAVIM e 

NOBREGA, 1999, p.49), dizem que a teoria de déficit de autocuidado constitui a essência da 

teoria de Orem, quando a enfermagem passa a ser uma exigência a partir das necessidades de 

um adulto, e quando o mesmo acha-se incapacitado ou limitado para prover autocuidado 

contínuo e eficaz.  

A Teoria do Déficit de Autocuidado é caracterizada como a incapacidade da pessoa 

em cuidar dela própria para atingir saúde e/ou bem-estar, e esse déficit ocorre quando há um 

desequilíbrio entre a capacidade para o autocuidado e a demanda terapêutica de autocuidado 

(CADE, 2001, p.44). 

                                                 
4 OREM, D.E. Nursing: concepts of practice. 2. ed. New York: McGrau-Hill, 1980. Ch.3, p. 35-54: Nursing and 
self-care. 
5 FOSTER, P.C.; JANSSENS, N.P. D.E.O. In: GEORGE, J.B. et al. Teorias de enfermagem. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1993. Cap. 7, p.90-107. 
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Diagnóstico de Enfermagem 

Este tópico visa apresentar de uma forma geral o conceito e as características da 

utilização do diagnóstico de enfermagem, entretanto para falar em deste tópico é necessário 

compreender a respeito do Processo de Enfermagem que, de forma geral, é formado por 

Histórico, Exame Físico, Diagnóstico, Prescrição e Evolução de enfermagem. Essas etapas 

fazem parte da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que é função privativa 

do enfermeiro conforme a decisão do Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP6

 Segundo Cianciarullo et al (2001

 

DIR/008/1999, apud CAIXETA, 2007, p.279). 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2009) a SAE deve ser 

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

que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, cabendo ao Enfermeiro, dentre outras 

coisas, a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar 

os resultados de enfermagem esperados, incubindo-lhe, privativamente, o diagnóstico de 

enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de 

enfermagem a serem realizadas. 

A SAE utiliza método e estratégia de trabalho científico para a identificação das 

situações de saúde/ doença, subsidiando a prescrição e implementação de ações de Assistência 

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

reabilitação em saúde do indivíduo, família e comunidade (COREN-SP, 2005 apud 

CAIXETA, 2007, p.279). 

No Brasil, a sistematização da assistência de enfermagem começou com os estudos da 

Dra. Wanda de Aguiar Horta e que durante alguns anos vem conquistando o seu espaço 

perante os profissionais e o poder público (NEVES, 2006, p.557). 
7

                                                 
6 COREN-SP. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Decisão COREN-P/DIR/008/1999. Disponível 
em: http://corensp.org.br/072005/ 
7 CIANCIARULLO T. I. et al. Sistema de assistência de enfermagem: evolução e tendências. São Paulo (SP): 
Ícone; 2001. p. 41-62. 

 apud NEVES, 2006, p.557): 
 
 
Os modelos teóricos muito têm contribuído na assistência ou no processo de cuidar, 
quando utilizados como referencial para a sistematização da assistência. A teoria 
guia e aprimora a prática, dirigindo a observação dos fenômenos, a intervenção de 
enfermagem e os resultados a esperar. A sistematização dos cuidados, com base em 
modelos teóricos, proporciona meios para organizar as informações e os dados dos 
clientes, para analisar e interpretar esses dados, para cuidar e avaliar os resultados do 
processo de cuidar. 
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Levando em consideração o que foi apresentado até o momento, buscaremos agora os 

diferentes conceitos de diagnóstico de enfermagem presentes na literatura. Para Horta8

Corroborando com estes dados segundo Carpenito (2002

 (1979, 

apud NEVES, 2006, p.558) é a identificação das necessidades humanas básicas do indivíduo, 

família ou comunidade que precisam de atendimento e a determinação, pelo enfermeiro, do 

grau de dependência desse atendimento em natureza e extensão e é a segunda fase do 

processo de enfermagem. 

Para Caixeta (2007, p.279) o Diagnóstico de Enfermagem (DE) é:  
  
 

uma etapa do Processo que para ser realizada necessita do Histórico que compreende 
em conhecer hábitos individuais e biopsicossociais do paciente visando à adaptação 
do mesmo à unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas, e o 
Exame Físico que é realizado diariamente por meio de técnicas de inspeção, 
ausculta, palpação e percussão de forma criteriosa, efetuando o levantamento de 
dados sobre o estado de saúde do paciente e anotação das anormalidades 
encontradas para validar as informações obtidas no histórico. 
 
 

9

Apesar da grande variedade de trabalhos relacionados ao diagnóstico presente na 

literatura, percebemos uma escassez de trabalhos que fizessem tal conceituação fora do 

ambiente hospitalar, visto que, pretendemos demonstrar que os diagnósticos podem ser a 

, apud CAIXETA, 2007, 

p.280): 
 
Os Diagnósticos de Enfermagem proporcionam um método útil para organizar o 
conhecimento de Enfermagem. No atual sistema de saúde clientes, famílias e 
comunidades encontram-se com muitos problemas de saúde e necessidades. Os 
recursos limitados por tempo, dinheiro ou escassez de pessoal, exigem que o 
profissional da saúde seja melhor preparado para manejar os problemas de saúde ou 
necessidades que surgem. Os Diagnósticos de Enfermagem têm tornado isso 
possível por definir e classificar a especialidade de enfermagem. 
 

  
 O estudo que conseguimos encontrar fazendo uma abordagem dos diagnósticos de 

enfermagem, sem ser com pacientes hospitalizados, foi o de Goyata et al (2006, p.103) que 

faz uma abordagem com familiares de pacientes que sofreram queimaduras. Estes autores 

demonstram que é importante compreender os diagnósticos de enfermagem desta população, 

pois facilita a ação da enfermagem perante a família e faz com que o enfermeiro possa 

elaborar uma assistência que possa equilibrar o sistema familiar. 

                                                 
8 HORTA, W.A. Processo de enfermagem. São Paulo (SP): EPU; 1979. 
9 CARPENITO, L. J. Diagnóstico de Enfermagem: aplicação a pratica clínica. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2002. p.880. 
 



28 
 

forma de classificar os sujeitos fora da Unidade Hospitalar. Tendo como base o conceito de 

diagnóstico de enfermagem como uma forma de identificação das necessidades humanas 

básicas utilizada para organizar o conhecimento de enfermagem, acredita-se que pode ser 

utilizado em outras unidades. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA 
 

Caracterização do Estudo 

Para que os objetivos deste estudo fossem alcançados, optou-se por uma pesquisa 

quantitativa com abordagem exploratória. A pesquisa quantitativa surgiu sob a influência do 

Positivismo, segundo o qual o pesquisador não deve envolver-se com o objeto da pesquisa, 

além de pregar a utilização de procedimentos rigorosamente empíricos, visando ao máximo de 

objetividade possível no estudo realizado (PONTE et al, 2007, p.7).  

A escolha por esta modalidade de pesquisa permite acesso ao perfil, às atividades 

desenvolvidas ao longo da graduação e à prevalência dos diagnósticos de enfermagem na 

população acadêmica 

A abordagem exploratória permite ao investigador aumentar a sua experiência em 

torno de um determinado problema. Buscando criar maior familiaridade em relação a um fato 

ou fenômeno (FIGUEIREDO, 2004, p. 103).  

Sobre as pesquisas exploratórias Ponte et al (2007, p. 5) afirmam que: 
 
 
A pesquisa exploratória foca na maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito ou a facilitar a construção de hipóteses. Esse tipo de pesquisa 
em como principal objetivo o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições, 
novas ideias. A pesquisa exploratória é extremamente flexível, de modo que 
quaisquer aspectos relativos ao fato estudado têm importância. Grande parte das 
pesquisas do tipo envolve levantamento bibliográfico, documental e entrevista ou 
questionário envolvendo pessoas que tiveram alguma experiência com o problema. 
 
 

Tomando como referência a pesquisa quantitativa, a elaboração do questionário 

permite ter maior acesso às informações da população em questão e, com isso, refletir a cerca 

do achado. Neste contexto, será utilizado um questionário com questões fechadas que terá as 

características definidoras dos diagnósticos, que se deseja estudar, separados de forma 

aleatória, sem que o participante perceba quais são os diagnósticos de cada característica 

definidora, evitando com isso respostas influenciadas. 
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O Cenário e os Sujeitos do Estudo 

O estudo foi realizado na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, uma instituição pública, localizada na cidade de Niterói –

RJ.  O grupo de sujeitos foi constituído por acadêmicos do primeiro ao nono período do curso 

de Graduação e Licenciatura em Enfermagem, regularmente matriculados no primeiro 

semestre do ano de 2012, que consentiram participar desse estudo, não tendo qualquer tipo de 

critério de exclusão.  

Os estudantes foram escolhidos aleatoriamente, conforme o interesse e disponibilidade 

em participar da pesquisa, devidamente oficializado através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo contou com a participação de 30 acadêmicos 

por período, exceto no 4° período cujo número de sujeitos da amostra era maior do que os 

matriculados neste semestre, sendo selecionados, neste período, uma amostra de 20 

acadêmicos. Com isso, este estudo alcançou 270 estudantes dos diversos períodos do Curso 

de Graduação em enfermagem, o que nos leva a aproximadamente 42% da população total de 

alunos inscritos no curso no primeiro semestre de 2012, segundo dados fornecidos pelo 

secretário da Coordenação de Curso que informou existir aproximadamente 640 alunos 

matriculados neste semestre.  

Importante ressaltar que se trata de uma amostra não probabilística de conveniência 

que é aquela onde a probabilidade de cada elemento (pessoa) da população a ser escolhida é 

desconhecida (AMATUZZI, BARRETO, LEME, 2005, p.53). 

 

Aspectos Éticos 

Este Projeto faz parte de um Projeto maior denominado Vivendo e Aprendendo: O 

Cotidiano Do Estudante De Graduação Em Enfermagem quem tem  protocolo de pesquisa 

aprovado pelo CEP/HUAP sob nº 180/09, CAAE nº 0147.0258.000.09 (ANEXO A).   

Para a coleta de dados, os sujeitos receberam explicações dos objetivos de estudo e das 

etapas do mesmo e, em seguida, foram orientados a assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APENDICE A). O referido Termo permite informar sobre a pesquisa, e 

respeitar os princípios bioéticos fundamentais: autonomia, não maleficência, beneficência, e 

justiça, visando assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, 

aos sujeitos da pesquisa, as instituições de serviços, e ao Estado.  

O Termo foi composto de esclarecimentos sobre: objetivos do trabalho, o caráter 

confidencial da identidade do sujeito, sua participação livre e espontânea e a retirada do 
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consentimento e permissão de realização do estudo a qualquer momento, sem que isso traga 

prejuízos ao indivíduo.   

 

A Coleta de dados  

A coleta dos dados ocorreu no período de Março a Maio de 2012, através da aplicação 

de questionário (APENDICE B), que proporciona o acesso a um quantitativo significativo de 

participantes. 

Segundo Leopardi (2001, p. 208) o questionário é: 
 
 
O meio de obter respostas às perguntas que o próprio informante preenche; contêm 
um conjunto de questões, todas logicamente relacionadas com um problema 
central. [...] O questionário é entregue ao participante, que o responde e entrega 
posteriormente em data combinada. Pode ser questões abertas ou fechadas. A partir 
das variáveis presentes e definidas, tendo como condição o diálogo entre 
pesquisador e entrevistado. 
 
 

 A elaboração do questionário ocorreu em duas etapas: a primeira e a segunda foram 

compostas por perguntas fechadas, sendo a primeira visando levantar o perfil da população e a 

segunda baseando-se nas características definidoras dos diagnósticos que se pretendia 

analisar, onde o preenchimento de uma ou mais características definidoras do diagnóstico 

revela a sua participação no mesmo. Antes da utilização, o mesmo foi submetido a um teste 

piloto com uma pequena amostra aleatória para que pudesse ser avaliada a estrutura e, após 

isto, o mesmo foi aplicado. 

 A coleta de dados foi realizada antes ou após aulas de algumas disciplinas específicas 

de cada período do curso, as quais favoreciam o acesso a um maior numero de possíveis 

sujeitos, ou seja, 1° período – Introdução a Metodologia da Pesquisa; 2° período – Introdução 

a Saúde Mental; 3° período – Introdução a Saúde Coletiva; 4° período – Fundamentos de 

Enfermagem II; 5° Período – Enfermagem na Saúde do Adulto e do idoso I; 6° período – 

Pesquisa e Prática de Ensino I; 7° período – Pesquisa e Prática de Ensino II; 8° período – 

Pesquisa e Prática de Ensino III; 9° período – Estagio Curricular II.  

Durante a coleta dos dados os participantes foram selecionados aleatoriamente, 

previamente orientados acerca dos objetivos da pesquisa e o autor permaneceu na sala durante 

toda a aplicação e preenchimento do questionário para esclarecimentos que fossem 

necessários. 
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Organização e Análise das informações  

 Os procedimentos adotados nesta pesquisa proporcionaram elementos fundamentais 

para a discussão das informações, respondendo aos objetivos propostos. Para tanto, a analise 

dos dados ocorreu através das respostas obtidas com o questionário, identificando e 

agrupando as mesmas de acordo com os diagnósticos e os períodos cursados pelos 

participantes. 

Assim, para a análise dos dados foi utilizado técnica estatística descritiva simples que, 

segundo o Departamento de estatística do Paraná (2009, p.3): 
 
 
O objetivo da Estatística Descritiva é resumir as principais características de um 
conjunto de dados por meio de tabelas, gráficos e resumos numéricos. Descrever os 
dados pode ser comparado ao ato de tirar uma fotografia da realidade. Caso a câmera 
fotográfica não seja adequada ou esteja sem foco, o resultado pode sair distorcido. 
Portanto, a análise estatística deve ser extremamente cuidadosa ao escolher a forma 
adequada de resumir os dados. 
 
 

O agrupamento dos dados obtidos no perfil dos acadêmicos e nos diagnósticos de 

enfermagem foi feito utilizando tabelas e gráficos, onde separamos da seguinte forma: na 

primeira etapa do estudo utilizamos os dados de todos os participantes agrupados (n=270), 

onde elaboramos duas tabelas demonstrando o perfil, os hábitos e a história de doença 

familiar. Posteriormente, separando-os por período elaboramos três gráficos relacionados ao 

local de moradia, meio de transporte para a universidade e atividades não obrigatórias 

desenvolvidas durante o curso e, por fim, fizemos um gráfico e uma tabela para cada 

diagnóstico de enfermagem analisado, onde o gráfico demonstra a quantidade de alunos que 

apresentam o diagnóstico e a tabela com a prevalência das características definidoras. 

 Encerrada esta etapa, os resultados foram discutidos à luz da literatura sobre a 

temática do estudo. 
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CAPITULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A saída do nível médio para adentrar em um curso de graduação requer do aluno 

habilidades e estratégias de adaptação para que ele possa adequar-se à demanda de atividades 

e aos desafios a que ele será imposto. Além disso, entrar em uma Universidade envolve 

mudanças rápidas de hábitos e uma dedicação maior aos estudos.  

O Curso de Graduação em Enfermagem, por ser em período integral, requer ainda 

mais dedicação e mudanças, visto que os acadêmicos passam maior parte do dia dentro da 

universidade. Partindo deste principio fica interessante refletir acerca desta população na 

medida em que entendemos que a rotina de um curso integral pode interferir na trajetória de 

vida e profissional dos estudantes. Sendo assim, estudos acerca desta população são de 

extrema relevância na medida em que as mudanças na vida do estudante são muitas e existe 

pouco tempo para adaptação a esta nova realidade.  

Baseado no que foi exposto, Oliveira (2011, p.131) enfatiza que estudos sobre a 

qualidade de vida dos estudantes de enfermagem têm sido escassos nas pesquisas nacionais e 

internacionais, o que reforça a necessidade de uma abordagem mais especifica acerca desta 

população. 

 

Conhecendo os Acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem 

 O grupo de sujeitos participantes do estudo totalizou  270 estudantes, sendo 30 de cada 

um dos nove períodos do Curso, exceto o 4º período que a amostra ultrapassaria o total de 

alunos inscritos e, por isso, optamos por trabalhar com 20 estudantes deste período. Sendo 

assim, com relação ao sexo observamos o que vem sendo demonstrado na literatura a respeito 

da enfermagem como uma profissão feminina (ALMEIDA e ROCHA10

                                                 
10 ALMEIDA MCP, ROCHA SMM, organizadoras. O trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez; 1997 

, 1997 apud 

OLIVEIRA, 2011, p. 133), onde observamos 246 acadêmicas de enfermagem, totalizando 
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91,1% da amostra (Tabela 1). Com relação à idade temos uma média de 22 anos, sendo a 

maior 42 e a menor 17,  e a maior parte (245 – 90,7%) não trabalha (Tabela 1). 

 Ao analisar com quem estes alunos residem constatou-se que 201 moram com a 

família (74,4%). Quanto ao estado civil, 256 são solteiros (94,8%) e que 258 (95,6%) não têm 

filhos (Tabela 1). Cabe lembrar que, cada ano que passa, os ingressantes do curso de 

enfermagem são mais jovens o que pode justificar residirem com a família e não terem filhos. 
 

 

Em relação aos hábitos e a história familiar desta população, identificou-se uma alta 

prevalência de antecedentes familiares quanto a Hipertensão (178 - 66%), Diabetes (102 - 

38%) e Câncer (108 - 40%). Apesar deste alarmante resultado, quando perguntados se 

apresentavam alguma destas doenças 8 pessoas (3%) responderam que sim e 41 acadêmicos 

(15,2%) informaram que utilizam algum tipo de medicamento (Tabela 2). Ao serem 

questionados a respeito dos hábitos de vida 10 se declararam etilistas (3,7%) e 2 (0,7%) 

tabagistas (Tabela 2). 

Em relação aos dados da Tabela 2 é importante destacar que as doenças em questão 

têm fatores genéticos envolvidos e, por isso, levantar a sua prevalência na família permite 

apresentar um perfil mais completo quanto ao cuidado de si dos acadêmicos. 

 

 

 

PERFIL DA POPULAÇÃO DE ACADÊMICOS 

Sexo                  Masc.                          Fem. 
               24 (8,9%)                  246 (91,1%) 

Idade              Maior                 Menor               Média 
              42                        17                      22 

Trabalha                   Sim                              Não 
                25 (9,3%)                  245 (90,7%) 

Reside com                 Família                      República 
              201 (74,4%)                69 (25,6%) 

Estado Civil            Casado              Solteiro             Divorciado 
          13  (4,8%)         256 (94,8%)         1 (0,4%) 

Filhos                     Sim                              Não 
                 12 (4,4%)                   258 (95,6%) 

Tabela 1: Perfil da população de acadêmicos de enfermagem dos nove períodos do Curso de Graduação em enfermagem do 
1º semestre de 2012 (n = 270) 
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HÁBITOS E HISTÓRIA FAMILIAR 

Antecedentes familiares Hipertensão           Diabetes           Câncer 
      178 (66%)         102 (38%)       108 (40%) 

Apresenta alguma destas doenças Sim                               Não 
               8 (3%)                        262 (97%) 

Ingere algum medicamento Sim                              Não 
             41 (15,2%)                   229 (84,8%) 

Etilista Sim                             Não 
              10  (3,7%)                   260 (96,3%) 

Tabagista Sim                             Não 
                2 (0,7%)                    268 (99,3%) 

Tabela 2: Levantamento dos hábitos e dos antecedentes familiares da população de acadêmicos de enfermagem dos nove 
períodos do Curso de Graduação em enfermagem do 1º semestre de 2012 (n = 270) 

 
 Atualmente, o estresse faz parte da vida dos indivíduos pois as diversas atividades 

diárias geram algum tipo de fator estressante. Diante disso, começamos a procurar as 

atividades que poderiam ter influencia no cuidado de si da população em questão. 

Primeiramente, iniciou-se a busca em relação ao local de moradia dos acadêmicos (Gráfico 1), 

tendo em vista que este pode interferir na qualidade de vida, uma vez que por se tratar de uma 

cidade grande que convive diariamente com engarrafamentos e problemas relacionados a 

qualidade dos meios de transporte. 

 Para tanto, começamos a trabalhar com as turmas divididas em seus respectivos 

períodos, visando facilitar a compreensão acerca da temática em questão. Em relação a estes 

resultados constatou-se  que a maioria da população estudada reside, principalmente, em São 

Gonçalo, Niterói e em outras regiões do Estado do Rio de Janeiro (Gráfico 1), sendo poucos 

os que residem fora do Estado e tal fato pode ser observados em cada período do curso de 

graduação em Enfermagem. Estes dados se justificam pela proximidade entre os pontos em 

questão e corroboram com os dados da Tabela 1 que demonstram uma maior população 

(74,4%) que reside com seus familiares. 

  



36 
 

 
Gráfico 1: Levantamento do local de moradia do acadêmico de enfermagem de acordo com o período do curso e por área de 
abrangência. (n=270) 

 
 Refletindo acerca do levantamento anterior, e sabendo que mesmo tendo uma 

proximidade entre os pontos em questão, pode existir a necessidade de buscar algum tipo de 

transporte, identificou-se que o ônibus é o principal transporte utilizado pelos acadêmicos (80 

– 95%), entretanto, o que mais chama a atenção foi à quantidade de alunos que necessitam de 

mais de uma condução para chegar ao destino final, variando de 20 a 45% ao longo dos 

períodos do curso. Os demais meios de transporte como barca, metrô e trem variaram entre 0 

a 30% (Gráfico 2). 

 Em relação aos pontos destacados no gráfico 2, fica importante discutir acerca do 

tempo que leva o acadêmico que necessita se deslocar para a universidade com mais de um 

meio de transporte, e por ser um curso com carga horária integral, a ida e a volta para casa 

incidem no horário de maior movimento. Assim, verifica-se que o tempo gasto para o 

deslocamento somado a carga horária do curso leva quase todo o dia do acadêmico, restando a 

noite para estudar, algumas vezes trabalhar e descansar, ou seja o deslocamento pode ser 

identificado como um fator a mais de desgaste físico e mental dos participantes do estudo. 
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Gráfico 2: Meios de transporte utilizados pelos acadêmicos de enfermagem para chegar à escola de acordo com o período do 
curso. (n=270) 

 O curso de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense permite que o aluno 

possa ingressar em diversas atividades fora da sala de aula, ou seja, além das atividades 

obrigatórias do curso, o aluno tem a oportunidade de buscar bolsas e atividades que 

enriqueçam a sua caminhada acadêmica e profissional. Por um lado tal fato permite ao aluno 

o contato com a profissão e uma fonte de renda por outro, gera uma sobrecarga de tarefa que 

pode vir a ser prejudicial ao longo da caminhada acadêmica.  

 O gráfico abaixo demonstra que no primeiro período o aluno chega à universidade e, 

com isso, pouco sabe acerca das oportunidades, tendo somente 10% da população como 

voluntário em projetos. No segundo período começam a surgir oportunidades para aqueles 

que precisam de qualquer forma adentrar em algum projeto e cerca de 10% começam a 

exercer alguma atividade não obrigatória. Após um ano dentro do curso, o aluno encontra-se 

mais familiarizado com as atividades e tende a procurar os professores para desenvolver 

algum projeto de pesquisa e, por isso, constata-se que mais de 30% começam a ser voluntários 

dos projetos e 10% já buscam a monitoria em alguma disciplina do curso. O quarto período é 

o inicio do ciclo profissional e nele o aluno tende a ficar mais tempo no bloco da escola de 

enfermagem, com isso, tem um envolvimento maior com as atividades de iniciação cientifica 

e monitoria (15%) e começam a aparecer as atividades de extensão (10%).  

As disciplinas do quinto período são consideradas pelos alunos aquelas em que os 

mesmos começam a vislumbrar a vida profissional e esse é o momento inicial para adentrar 

em uma seleção para acadêmico bolsista. Por isso, como vemos no Gráfico 3, 30% dos alunos 

do quinto período são acadêmicos bolsistas e tal fato continua no sexto período com 40 % e 
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no sétimo com mais de 45%. Os alunos do oitavo período têm poucas oportunidades para 

realizar estágios como acadêmico bolsista, pois os concursos selecionam, em sua maioria, 

somente até o sétimo período. Isto pode justificar a grande porcentagem destes nas monitorias 

(53%). 

Um dado que chamou a atenção foi a do nono período, pois com o aumento gradativo 

das atividades ao longo dos períodos imaginávamos que o nono, por ser o ultimo, teria uma 

maior participação dos alunos nas atividades fora do espaço da sala de aula, entretanto, como 

pode ser identificado no Gráfico 3, neste período, somente 13% são acadêmicos bolsistas, 

20% de Iniciação Cientifica e 23% de voluntários. Este fato pode ser justificado na medida 

em que são formandos do primeiro semestre e as bolsas na universidade tendem a selecionar 

alunos para todo o ano. 

 
Gráfico 3:- Atividades extracurriculares desenvolvidas pelos acadêmicos de enfermagem de acordo com o período do curso. 
(n=270) 

 Diante dos dados, é relevante destacar que a população em questão tende a buscar 

atividades não obrigatórias, seja para enriquecimento profissional ou para sobreviver na 

universidade. Além disso, tal participação tem aumento gradativo ao longo dos períodos, com 

uma diminuição no nono. Os dados discutidos até o momento oferecem um suporte adequado 

para poder dar continuidade, tendo em vista que conhecer a população do estudo é 

fundamental para levantar qualquer tipo de discussão.  

  

Levantando os diagnósticos de enfermagem dos Acadêmicos 

 Iniciamos este tópico concordando com Brandão et al (2009, p.281) que retratam que 

a Enfermagem deveria pensar em si mesmo como pensa no outro, ou seja, fazendo o que 
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gostaria que fizesse consigo, além de cuidar de si mesmo como orientamos que o outro se 

cuide. Diante destes dados, trabalhar com diagnóstico de enfermagem emergiu como uma 

oportunidade de verificar o cuidado de si dos acadêmicos de enfermagem ao longo do curso 

de graduação. 

 Nesta parte dos resultados, apresenta-se a prevalência dos diagnósticos de enfermagem 

ao longo do curso de graduação e, com eles, as características definidoras mais presentes na 

população que apresenta determinado diagnóstico, ou seja, se uma turma 25 apresentam 

Padrão de Sono Prejudicado, analisamos as características definidoras dos 25 acadêmicos.  

A NANDA trabalha com os diagnósticos seguidos das características definidoras e os 

fatores relacionados, sendo que neste estudo, não abordamos os fatores relacionados na 

medida em que cada individuo desta amostra poderia ter um diferente e por se tratar de um 

estudo quantitativo perguntar aos alunos quais os fatores relacionados poderia ampliar uma 

serie de respostas diferentes. 

O Autocontrole Ineficaz da Saúde é definido pela NANDA (2010, p.91) como “padrão 

de regulação e integração a vida diária de um regime terapêutico para tratamento de doenças e 

suas sequelas que é insatisfatória para alcançar as metas especificas de saúde”, onde para a 

nossa população percebemos a sua relação com controle que o acadêmico desenvolve para 

melhorar a sua saúde. Com isso, no gráfico 4 podemos perceber que no inicio do curso o este 

aumenta a sua prevalência na população dos períodos iniciais do curso, chegando a mais de 

70% da população do terceiro período. No quarto e no quinto período temos uma diminuição 

desta porcentagem (43%) e que aumenta no fim do curso com mais de 60%. 
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Gráfico 4:  Prevalência do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde na população de acadêmicos de 
enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 



40 
 

 Em relação às características definidoras deste diagnóstico a que mais chamou a 

atenção foi a escolha na vida diária ineficazes para atingir as metas de saúde, com mais de 

60% dos alunos classificados como tendo o autocontrole ineficaz da saúde. Estes dados 

apresentados podem ser explicados pela sobrecarga de tarefas e a falta de tempo para o cuidar 

de si, visto que talvez não tenham muitas escolhas para alterar a rotina. 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Escolhas na vida diária ineficazes para 
atingir as metas de saúde 64% 81% 91% 75% 84% 82% 95% 70% 68% 

Falha em agir para reduzir  

fatores de risco 0% 31% 28% 16% 7% 36% 10% 35% 16% 

Falha em incluir regimes de tratamento à 

vida sedentária 50% 43% 52% 58% 46% 45% 55% 35% 42% 

Tabela 3: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficazes da Saúde na 
população de acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 O Padrão de sono prejudicado é definido pelas “interrupções da quantidade e da 

qualidade do sono, limitadas pelo tempo, decorrentes de fatores externos” (NANDA, 2010, p. 

142). Diante destas informações, o curso de enfermagem, como dito anteriormente, é um 

curso integral e por isso leva o aluno a ficar o dia todo na Universidade. À noite o mesmo 

utiliza para estudar e descansar, sendo que algumas vezes este tempo é pouco para realizar 

estas duas atividades tendo que optar por uma delas.  
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Gráfico 5; Prevalência do diagnóstico de enfermagem Padrão de Sono Prejudicado na população de acadêmicos de 
enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 
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Diante destas informações, como mostra o gráfico 5 existe uma alta prevalência deste 

diagnostico na população acadêmica de todos os períodos, se mantendo sempre acima da 

metade dos alunos ao longo do curso e chegando a mais de 80% no segundo e terceiro período 

(Gráfico 5). 

 Em relação às características definidoras deste diagnóstico percebemos que a maior 

parte dos alunos deste curso estão insatisfeitos com o sono e se queixam de não se sentirem 

bem descansado (Tabela 4). Ao refletir acerca desta tabela é preciso destacar que o sono é 

primordial para o bom êxito das tarefas executadas, pois os alunos cansados tendem a dormir 

em sala de aula e ter dificuldade para concentrar-se como ilustra a tabela 4. 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Insatisfação com o sono 81% 64% 68% 81% 65% 71% 70% 62% 44% 

Queixas verbais de não se sentir bem 
descansado 75% 60% 100% 94% 52% 81% 50% 57% 66% 

Relatos de dificuldade para dormir 31% 36% 24% 18% 35% 33% 45% 43% 55% 

Relatos de ficar acordado 25% 56% 52% 50% 52% 47% 60% 33% 44% 
Tabela 4: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Padrão de Sono Prejudicado na 
população de acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 A insônia vai além do diagnóstico de padrão de sono prejudicado, pois se refere ao 

“distúrbio na quantidade e na qualidade do sono que prejudica o funcionamento normal de 

uma pessoa” (NANDA, 2010, p.139). Apesar desta diferença se comparados aos dois 

diagnósticos percebe-se uma semelhança entre eles na curva da prevalência, onde constata-se 

que mais da metade dos alunos encaixam-se como este perfil, chegando a 90% da população 

do segundo período (Gráfico 6). Estes dados mostram-se intrigantes na medida em que um 

completa o outro, ou seja, temos um grupo que realmente está se cuidando pouco quando o 

assunto é o sono e repouso. Tais dados podem ter relação com a característica deste curso e, 

novamente, com a sobrecarga de tarefas. 

 Ao analisar o sono e repouso destes alunos pode-se comparar com a qualidade das 

tarefas elaboradas pelos mesmos, pois entende-se que a pessoa que tem dificuldade para 

cuidar do seu sono terá dificuldade de concentração, ou seja, levará a consequências para o 

próximo dia. 
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Gráfico 6: Prevalência do diagnóstico de enfermagem Insônia na população de acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º 
período (n= 270). 

 
 As características definidoras deste diagnóstico, mais prevalentes são insatisfação com 

o sono atual, que se compara ao diagnóstico anterior e distúrbios do sono que produzem 

consequências no dia seguinte (Tabela 5), que reforça o que foi citado anteriormente quanto 

ao prejuízo que a diminuição da qualidade do sono do aluno pode trazer para o seu 

aprendizado e desempenho acadêmico. 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Percebe dificuldade para adormecer 28% 33% 24% 17% 32% 30% 60% 43% 58% 

Percebe distúrbios do sono que produzem 
consequências dia seguinte 33% 48% 56% 70% 36% 35% 40% 57% 18% 

Percebe insatisfação com o sono (atual) 78% 66% 76% 82% 72% 78% 86% 71% 65% 

Percebe mudanças de humor 44% 48% 76% 88% 32% 48% 46% 48% 47% 
Tabela 5: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Insônia na população de acadêmicos de 
enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 Dando continuidade a análise dos diagnósticos, saindo do sono e repouso, entramos 

em um fato que necessita de observação continua e que é uma das orientações de enfermagem 

a prática de atividade física. Por isso, o diagnostico de estilo de vida sedentário é definido 

como “um hábito de vida que se caracteriza por um baixo nível de atividade física” (NANDA, 

2010, p.146). Com isso, observa-se no Gráfico 7 que mais da metade dos alunos ao longo do 

curso de enfermagem apresentam este diagnóstico, tendo no oitavo período mais de 80% do 

grupo. Estes dados se associados aos da tabela 2 que demonstram a alta prevalência de 
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Hipertensão e Diabetes na família destes alunos, levando a supor que existe um risco elevado 

destes apresentarem futuramente estas doenças, visto ao seu envolvimento com os fatores 

genéticos e a falta de exercícios físicos. 

 
Gráfico 7: Prevalência do diagnóstico de enfermagem Estilo de Vida Sedentário na população de acadêmicos de enfermagem 
do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 Em relação às características definidoras, diferentemente dos outros diagnósticos, 

todas as características tiveram prevalência semelhante. Importante refletir acerca disto, pois 

tratando-se de um autojulgamento que foi feito no questionário e mais de 60% ao longo dos 

períodos se consideram sedentários, escolhendo uma rotina diária sem exercícios físicos, 

demonstrando falta de condicionamento físico e uma menor porcentagem preferindo 

atividades com pouco exercício (Tabela 6). 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Demonstra falta de condicionamento físico 50% 61% 78% 73% 55% 73% 65% 69% 65% 
Escolhe uma rotina diária sem exercícios 

físicos 50% 55% 66% 54% 45% 73% 70% 50% 70% 

Prefere atividades com pouco exercício físico 50% 44% 22% 54% 25% 26% 26% 27% 50% 

Relato de Estilo de Vida Sedentário 75% 55% 66% 73% 75% 66% 78% 65% 60% 
Tabela 6: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Estilo de Vida Sedentário na população 
de acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

  
 Tendo em vista os dados obtidos na tabela anterior quanto à falta de condicionamento 

físico para realizar atividade física, analisou-se a prevalência do diagnóstico Intolerância a 

atividade, definido pela NANDA (2010, p.159) como “energia fisiológica ou psicológica 
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insuficiente para suportar as atividades diárias requeridas ou desejadas”. Como mostra o 

Gráfico 8 existe uma variação de 20% à mais de 50% do grupo estudado, o que é intrigante na 

medida em que percebe-se que o estilo de vida sedentário já está sendo prejudicial na 

tolerância às demais atividades desenvolvidas. 

 
Gráfico 8: Prevalência do diagnóstico de enfermagem Intolerância à atividade na população de acadêmicos de enfermagem 
do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 Quanto às características definidoras deste diagnostico constata-se que a fadiga foi a 

principal queixa dos alunos, tendo a fraqueza como a segunda mais prevalente. Estes dados 

demonstram que já existe algo crônico relacionado ao exercício físico, levando a pensar a 

respeito de um currículo que possa fornecer ao aluno tempo para o cuidado de si, tendo em 

vista que a prática do exercício físico é fundamental para a promoção da saúde e a prevenção 

de doenças. 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Dispnéia aos esforços 78% 43% 35% 10% 50% 55% 8% 0% 25% 

Percebe fadiga 89% 100% 100% 100% 100% 100% 69% 100% 100% 

Percebe fraqueza 55% 64% 35% 40% 16% 67% 23% 40% 12% 

Resposta anormal da frequência 
cardíaca à atividade 22% 36% 12% 40% 33% 22% 31% 50% 0% 

Tabela 7:  Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Intolerância à atividade na população de 
acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 Continuando a análise, e saindo dos diagnósticos de atividade física, passamos a baixa 

autoestima situacional que é definida como o risco de desenvolver uma percepção negativa 
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sobre o seu próprio valor em resposta a uma situação atual (NANDA, 2010, p. 218). Este se 

mostra importante analisar a prevalência, tendo em vista que muitos alunos desistem ao longo 

do curso e isso pode ser caracterizado por uma baixa autoestima situacional. Analisando o 

gráfico 9 identifica-se que o quarto período apresenta a maior prevalência deste diagnóstico, 

isso pode ser atribuído ao inicio do ciclo profissional e/ou pelo desanimo quanto a experiência 

vivenciada nessa etapa do curso. 

 
Gráfico 9: Prevalência do diagnóstico de enfermagem Baixa Autoestima situacional na população de acadêmicos de 
enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 As características definidoras mais prevalentes deste diagnóstico foram 

comportamento indeciso e pensamentos autonegativos que nos leva a refletir sobre a 

autoestima destes alunos ao longo do curso, visto que a indecisão pode levar a desmotivação e 

até a desistir do curso. Cabe aqui destacar a forma como os conteúdos e as experiências são 

desenvolvidas nesse período tendo em vista a aproximação com atividades inerentes à 

enfermagem. 

 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Avaliação de si mesmo como incapaz 

de lidar com eventos 33% 37% 38% 30% 50% 40% 18% 28% 60% 

Comportamento indeciso 33% 100% 100% 100% 100% 90% 63% 100% 33% 

Sentimento de inutilidade 0% 0% 46% 0% 0% 0% 9% 43% 100% 

Pensamentos autonegativos 55% 75% 77% 40% 75% 40% 18% 57% 100% 
Tabela 8: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Baixa Autoestima situacional na 
população de acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 
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 Dando continuidade ao estudo, ressalta-se que a interação entre os indivíduos é 

fundamental para o aprendizado, na medida em que a troca de conhecimento enriquece ambas 

as partes. Com isso, na universidade não é diferente, pois estamos sempre buscando 

informações uns com os outros para prosseguir no curso. Diante do exposto, a interação social 

prejudicada definida como “quantidade insuficiente ou excessiva, ou qualidade ineficaz, de 

troca social” (NANDA, 2010, p.241) pode levar o acadêmico a diminuir o seu aprendizado no 

curso e podendo acarretar no seu desligamento. 

 Os dados apresentados abaixo revelam uma pequena porcentagem (3 – 25%) de alunos 

que apresentam este diagnóstico (Gráfico 10). Apesar do pequeno número é necessário 

analisar que a maior porcentagem ocorreu no quarto período, mesmo período que no gráfico 

acima, de baixa autoestima situacional, teve o seu pico. Diante destes dados, se faz necessário 

que os gestores pensem no que está acontecendo neste momento do curso para compreender 

as expectativas e dificuldades do aluno. 

 

 
Gráfico 10: Prevalência do diagnóstico de enfermagem Interação Social Prejudicada  na população de acadêmicos de 
enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 Quanto às características definidoras, a principal selecionada foi desconforto em 

situações sociais, na medida em que entendemos que as pessoas que tendem a ter interação 

social prejudicada tem desconforto em situações sociais. Estes dados levam a refletir acerca 

do que nós, alunos de licenciatura, muito têm trabalhado dentro das escolas de nível básico, a 

necessidade de uma equipe multidisciplinar dentro dos locais de aprendizado, pois temos 

diversos problemas que este grupo poderia melhor resolver. 
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Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Comportamentos de interação social 

malsucedidos  100% 33% 66% 60% 0% 40% 100% 50% 20% 

Desconforto em situações sociais  100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 
Tabela 9: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Interação Sociais Prejudicada na 
população de acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 Segundo Bastos, Mohallem, Farah (2008, p.7) a ansiedade é um estado emocional da 

mente humana, ela se refere à experiência que o individuo passou que pode ser boa ou ruim. 

Para NANDA (2010, p.264) trata-se de um: 
 
 
vago ou incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por resposta 
autônoma; sentimento de apreensão causada pela antecipação do perigo. É um sinal 
de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao individuo tomar 
medidas para lidar com a ameaça. 
 
 

 Diante das definições acima, destaca-se um dos diagnósticos mais prevalentes no 

estudo, conforme o Gráfico 11 demonstra a ansiedade apresentou-se maior que 60% dos 

alunos, em quase todos os períodos. Estes dados podem ter relação com as disciplinas de cada 

período, onde a ansiedade existe antes de uma prova, um trabalho e até mesmo na elaboração 

do trabalho de conclusão de curso, por isso, estes dados são alarmantes na medida em que 

temos que pensar como estes alunos estão lidando com esta ansiedade. 

 
Gráfico 11: Prevalência do diagnóstico de enfermagem Ansiedade  na população de acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º 
período (n= 270). 
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 Como mostrado na tabela 10, o próprio aluno percebe e sente-se ansioso, onde quase 

100% dos alunos que foram agrupados como apresentando ansiedade, se autojulgaram 

ansiosos. Apesar disso, o que chama a atenção é a dificuldade de concentração, pois esta já 

pode ser um estágio perigoso para o aprendizado e desenvolvimento acadêmico do aluno. Por 

isso, acredita-se que a busca por medidas que possam diminuir esta ansiedade que possa 

atender as necessidades dos alunos é fundamental na formação de um profissional de 

enfermagem que seja capaz de se enxergar como um ser passível de adoecer. 

 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Dificuldade para concentrar-se 29% 56% 83% 63% 50% 42% 16% 62% 54% 

Agitação 29% 20% 37% 0% 39% 31% 39% 52% 23% 

Nervoso 29% 40% 46% 52% 38% 23% 50% 43% 18% 

Inquieto 35% 36% 45% 52% 16% 15% 33% 38% 13% 

Ansioso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 

Excessivamente excitado 5% 0% 12% 10% 0% 0% 5% 9% 0% 
Tabela 10: Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Ansiedade na população de acadêmicos 
de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 
 Por fim, entramos em um dos dados principais que motivou a elaboração do estudo, a 

sobrecarga de estresse, que é definido como “excessivas quantidades e tipos de demandas que 

requerem ação” (NANDA, 2010, p.281). Pensar em um curso integral, revela uma sobrecarga 

de tarefas inerentes que precisam ser melhor analisadas e compreendidas na experiência 

acadêmica.  

 O gráfico 12 mostra que não foi tão expressiva a prevalência deste diagnóstico ao 

longo do curso, variando de (35 – 90%), entretanto, se compararmos com os gráficos 9, 10 e 

11 notaremos um fato interessante, onde todos têm o seu pico no quarto período. Isto pode ser 

explicado pelo inicio do ciclo profissional e a saída do ciclo básico ou se olharmos para o 

gráfico 3 o inicio de uma sobrecarga de tarefas. É claro que estudos posteriores são 

necessários para investigar o que ocorre neste período. 
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Gráfico 12: Prevalência do diagnóstico de enfermagem Sobrecarga de estresse na população de acadêmicos de enfermagem 
do 1º ao 9º período (n= 270). 

  

Diante dos dados acima, a prevalência das características definidoras deste 

diagnóstico, onde os próprios alunos são capazes de perceber sinais de estresse (Tabela 11). 

Com isso, enfatiza-se a necessidade de pensar em medidas que possam ser passadas para os 

alunos visando diminuir a ansiedade e esta sobrecarga de estresse, pois se nos reportarmos 

novamente para os dados da tabela 2, perceberemos que a alta taxa de Hipertensão na família 

associada à sobrecarga de estresse pode futuramente levar o aluno a desenvolver esta 

patologia.  

 

Características Definidoras 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
Expressa problemas com a tomada de decisões 58% 58% 63% 33% 38% 63% 40% 71% 33% 

Percebe Sinais de Estresse 91% 100% 100% 94% 100% 84% 100% 85% 93% 
Tabela 11 Prevalência das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Sobrecarga de estresse na população de 
acadêmicos de enfermagem do 1º ao 9º período (n= 270). 

 Neste sentido, trabalhar com acadêmicos de enfermagem é um campo rico que pouco 

foi pesquisado, e que consiste em uma população que aprende a cuidar do outro, entretanto 

pouco é esimulada a cuidar de si. 

 Aprender a cuidar implica em desenvolver habilidades e competências de saber 

identificar e analisar possibilidades de intervir em situações que podem interferir no equilíbrio 

das pessoas. Implica antes em avançar da consciência ingênua para uma consciência critica 
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acerca do ser e estar saudável para cuidar de si, do outro em harmonia numa relação dialógica 

em que se compartilham experiências, conhecimentos e emoções .  

 Aprender a cuidar, cuidar e aprender são faces complementares da grande jornada no 

caminho do saber e do conhecer a realidade do outro e de si mesmo, no cotidiano do processo 

de viver e ser dos seres humanos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A caminhada acadêmica na Universidade perpassou por diversas experiências e uma 

delas me revelou uma população carente que necessitava ser pesquisada, pois observei que 

buscávamos ajudar toda a população, mas esquecíamos de voltar o olhar para a própria Escola 

de Enfermagem. Corroborando com esta informação, estudar em um curso integral é capaz de 

mudar o estilo de vida de qualquer pessoa e, por isso, aprofundar o tema do cuidado de si dos 

acadêmicos de enfermagem se demonstrou de grande relevância. 

 Além do exposto, trabalhar com uma das ferramentas mais modernas da enfermagem 

atual apresentou-se de extrema importância para este trabalho, pois as pesquisas acerca dos 

diagnósticos de enfermagem são feitas, em sua maioria, dentro das instituições hospitalares e 

perceber a possibilidade de levantar estes fora de um hospital, garante mais um meio de 

execução para o mesmo.  

 Voltando o olhar para os objetivos deste trabalho, podemos perceber que levantar o 

perfil da população foi fundamental na busca pelo cotidiano e pelos diagnósticos de 

enfermagem, tendo em vista que o que era uma hipótese se fundamentou em números. Com 

isso, avaliamos que os objetivos desta pesquisa foram alcançados, pois conseguimos fazer um 

levantamento geral de uma amostra significante da população, ou seja, 270 alunos que 

garantiram mais de 40% do total do curso. Acima disto, o nosso questionário foi capaz de 

assegurar as características definidoras dos diagnósticos de enfermagem e, com eles, definir a 

prevalência dos mesmos em cada período do curso de enfermagem. 

 Com o nosso levantamento foi possível identificar uma população que tem em sua 

maior parte mulheres, solteiras, sem filhos, que não trabalham, que residem com a família e 

que tem uma média de idade de 22 anos variando entre 42 a 17. Quanto ao local de moradia 

evidenciamos que se trata de uma população que mora, principalmente, em São Gonçalo, 

Niterói e no Rio de Janeiro. Baseado nestas informações, notamos que o principal meio de 

transporte utilizado é o ônibus, entretanto, o que nos chamou a atenção foi a existência de 
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uma parte significativa que necessita de mais de um meio de transporte para chegar a 

Universidade. 

 Ainda acerca do perfil desta população, destacamos que existe uma história de doença 

familiar que precisa ser melhor aprofundada em estudos posteriores, pois identificamos uma 

porcentagem alta de Hipertensão, Câncer e Diabetes na família destes acadêmicos e é preciso 

correlacionar a relação destas doenças com os fatores genéticos e o futuro deste grupo. Apesar 

destes resultados alarmantes, a maior parte revela que não apresentam estas doenças e que não 

ingerem algum tipo de medicamento. Somado a estes dados, a grande maioria da população 

em questão revela que não é tabagista e nem etilista. 

 Os estudantes no decorrer do curso de graduação em enfermagem da UFF têm a 

possibilidade de participar de diversas atividades com bolsa, e isso auxilia na vida financeira 

do aluno e no enriquecimento do seu currículo. Em contra partida, estas atividades requerem 

dedicação do aluno e um tempo extra para desempenha-las, o que leva a uma sobrecarga de 

tarefas. Os nossos resultados demonstraram que ao longo do curso os alunos se envolvem 

cada vez mais com estas atividades e esta pode ter relação com os dados posteriores. 

 Quanto aos diagnósticos de enfermagem, separados a partir da experiência acadêmica 

e a visão da diminuição da minha própria qualidade de vida, observamos que o 

autojulgamento dos alunos acerca das características definidoras destes diagnósticos 

evidenciou uma situação preocupante. 

 O diagnostico de autocontrole ineficaz da saúde nos revela os primeiros dados de quão 

alarmante é a situação vivenciada por estes alunos, tendo em vista que a principal 

característica definidora selecionada foi escolhas na vida diária ineficazes para atingir as 

metas de saúde. Esta característica demonstra que os próprios alunos revelam que não 

conseguem escolher atividades para cuidar de si e da sua saúde. 

 Outros dois diagnósticos que foram abordados e que tem relação entre si são padrão de 

sono prejudicado e insônia, onde é necessário destacar que mais da metade da população deste 

estudo julgou-se nestes dois diagnósticos. Estes dados tiveram como ponto em comum a 

insatisfação dos alunos com o sono, no qual evidenciamos a necessidade de estudos 

posteriores que demonstrem os fatores relacionados a estes diagnósticos, visando entender o 

porquê desta grande população estar insatisfeita com o sono. 

 A prática de atividade física foi um dos temas abordados neste estudo, onde 

levantamos dois diagnósticos relacionados a ele, que são estilo de vida sedentário e 

intolerância a atividade. O primeiro foi caracterizado, principalmente pelos alunos, por 

escolherem uma vida diária sem exercícios físicos, o que preocupa na medida em que o 
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exercício é fundamental para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. O segundo foi 

caracterizado pela fadiga durante as atividades e este pode ter relação com o sono na medida 

em que o padrão de sono prejudicado pode levar a fadiga e a diminuição do desempenho na 

Universidade. 

 Outros dois temas abordados neste trabalho foram a baixa autoestima situacional e a 

interação social prejudicada que atingiram menos da metade da população, mas que merecem 

destaque, tendo em vista que podem prejudicar o desenvolvimento do aluno na Universidade. 

As principais características definidoras observadas nestes diagnósticos foram, 

respectivamente, comportamento indeciso e comportamento de interação social mal sucedido. 

 Por fim, os dois últimos temas estão diretamente relacionados à vida de quase todo o 

brasileiro que foram ansiedade e sobrecarga de estresse. O primeiro foi um dos mais altos de 

todos os diagnósticos abordados. Este fato pode ter relação com a mudança de vida nos 

períodos iniciais e a ansiedade pela nova profissão no final do curso, onde a principal 

característica definidora foi o próprio julgamento dos alunos como ansiosos. O segundo tem 

relação com a caminhada na Universidade, onde os acadêmicos, de acordo com o período que 

estejam cursando, têm mais ou menos sobrecarga de tarefas. A característica definidora mais 

prevalente neste diagnostico foi a percepção acerca dos sinais de estresse. 

 O curso de enfermagem tende a formar um profissional generalista capaz de lidar com 

qualquer situação da sua prática. Para isso, os alunos recebem uma sobrecarga de informações 

teóricas, afim de que o mesmo possa cuidar de qualquer pessoa. Partindo por este caminho, 

nossos dados supõem que aprender a cuidar do outro faz com que os alunos esqueçam de se 

enxergar como um ser passível de adoecer. Estes dados podem ser relacionados pela 

sobrecarga de tarefas de um curso integral e pela falta de estímulo para que desenvolvam um 

pensamento reflexivo acerca da sua saúde. 

 Para tanto, é preciso pensar em estratégias que façam com que o curso estimule o 

aluno a pensar na promoção da saúde, prevenção de doenças e na qualidade de vida para além 

da saúde do outro, refletindo sobre a sua saúde, pois o profissional que adoece é incapaz de 

cuidar de qualquer ser humano. Estes dados se revelam nos nossos resultados na medida em 

que temos a alarmante prevalência dos diagnósticos abordados neste estudo entre os 

acadêmicos de enfermagem. 

 Neste sentido pensar na formação em enfermagem é refletir acerca da humanização e 

do cuidado de todos, levando para o mercado de trabalho enfermeiros aptos para lidar com 

qualquer situação da vida profissional e que sejam capazes de perceber que para cuidar do 

outro é necessário estar satisfeito e em dia com a sua própria saúde.  
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 Como limitações deste estudo, observamos que se trata de uma amostra não 

probabilística de conveniência e que não é um estudo de segmento. 

Assim, como disse Cora Coralina: 

" Estamos todos matriculados na grande escola da vida, onde o grande Mestre é o TEMPO! " 
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APÊNDICES 
 
Apêndice A – Termo de Consentimento 
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Apêndice B - Questionário 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Data:______________                  Questionário:_____                      Período______ 

Sexo: (   ) M  (   ) F          Filhos: (   ) Não   (   ) Sim _______   Idade: ___________ 

Trabalha (  ) Sim  (  ) Não     -        De que/ horário _________________________________ 

End.: (  ) Niterói  (  ) São Gonçalo  (  ) Estado do Rio de Janeiro  (  )  Fora do Estado _______ 

Mora com quem:    (  ) família    (  ) republica    

Estado Civil:   (  ) Solteiro       (  ) Casado         (  ) divorciado              (  ) Viúvo 

Atividades Acadêmica: (  ) Bolsista extensão        (  ) Monitoria           (  ) Voluntário 

(  ) Iniciação. Cientifica        (  ) Acadêmico Bolsista          (  ) Outras _________________ 

Antecedentes familiares: (  ) Hipertenso   (  ) Diabético    (  ) Câncer    (  ) Outros _________ 

Apresenta alguma destas doenças acima?  (  ) Sim  (  ) Não  Qual ___________________ 

(  ) Tabagista   (   ) Etilista   Ingere Medicamentos: (  ) Sim  (  ) Não Qual? _____________ 

Meio de Transporte: (  ) Ônibus  (  ) Metro  (  ) Trem  (  ) Barca  (  ) Carro  (  ) Moto 
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ANEXO 
 
Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética HUAP / UFF 
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