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RESUMO 

 

Introdução: a Insuficiência Cardíaca é um dos principais problemas de saúde pública no 

mundo inteiro, sendo caracterizada pela incapacidade do coração bombear sangue suficiente 

para suprir as necessidades do organismo. Este estudo teve como objetivo geral de identificar 

a prevalência do diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade em pacientes com 

insuficiência cardíaca atendidos na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente e como 

objetivos específicos descrever os referidos pacientes com diagnóstico médico de 

Insuficiência Cardíaca quanto às características sócio demográficas e clínicas e relacionar o 

diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade, características definidoras e fatores 

relacionados com as variáveis. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal com 56 

pacientes. A coleta de dados ocorreu no período entre agosto de 2012 a junho de 2013 durante 

consultas de enfermagem, e incluiu avaliação clínica e sócio demográfica, mediante assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido. O instrumento de coleta de dados da clínica de 

insuficiência cardíaca coração valente contém perguntas fechadas e abertas de acordo com os 

domínios das classificações de enfermagem da Taxonomia II de NANDA. Os dados foram 

organizados e analisados pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

versão 16.0 e pelo Microsoft Excel. Os 56 instrumentos de consulta foram encaminhados a 

cinco peritos, que identificaram os diagnósticos de enfermagem com as características 

definidoras e fatores relacionados, para posterior análise de concordância mínima aceitável de 

50%. As variáveis de caracterização, o diagnósticos de enfermagem, as características 

definidoras e fatores relacionados foram avaliados por estatística descritiva e inferencial. 

Resultados: quanto à caracterização a média de idade foi de 63,1 anos, tempo médio de 

doença de 8,5 anos, tempo da última internação 33,3 meses, a maioria do sexo masculino 

(69,2%), a hipertensão arterial sistêmica foi a comorbidade mais frequente, o cansaço 

(57,7%), edema (42,3%), fadiga (25%) foram as queixas mais relatadas, a classe funcional de 

NYHA III foi a mais prevalente (38,5%). Os sinais vitais se mantiveram dentro dos 

parâmetros normais e o índice de massa corporal mostrou-se em sobrepeso. O pacientes 

apresentaram o diagnóstico de intolerância à atividade, com prevalência da característica 

definidora desconforto aos esforços (n=13) e do fator relacionado desequilíbrio entre a oferta 

e a demanda de oxigênio (n=22), que quando relacionados com a classe funcional de NYHA 

III obtiveram forte relação estatística relevante para o estudo. O sexo masculino (n=13) 

quando relacionado ao diagnóstico demonstrou-se estatisticamente significante, a queixa de 

edema (n=11), a classe funcional de NYHA III (n=19) e a pressão arterial diastólica com 

média de 78,5 mmHg também foram estatisticamente significantes. Conclusão: O 

diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade apresentou as respostas da insuficiência 

cardíaca e ressaltou as dificuldades encontradas pelos pacientes em manter suas atividades de 

vida diárias. Sugere-se a realização de outros estudos com amostras maiores e diversificação 

de cenários para avaliação destas respostas. 

 

Palavras-chave: insuficiência cardíaca, diagnóstico de enfermagem, consulta de enfermagem.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Heart Failure is one of the main problems in public health all over the world, 

being characterized by heart incapacity to pump enough blood to fulfill organism needs. This 

study aimed to identify the prevalence of nursing diagnosis activity intolerance in patients 

with heart failure treated at the Heart Failure Clinic “Brave heart” and specific objectives 

describe those patients with a diagnosis of heart failure with regard to socio-demographic 

characteristics and relate the clinical and nursing diagnosis activity intolerance, defining 

characteristics and related factors variables. Methodology: A quantitative, cross with 56 

patients. Data collection occurred from August 2012 to June 2013 during nursing visits, and 

included clinical and socio demographic, by signing the consent form. The instrument for data 

collection of clinical heart failure “brave heart” contains closed and open questions according 

to the domains of nursing classifications of NANDA Taxonomy II. The data were organized 

and analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version 16.0 and 

Microsoft Excel. The 56 instruments of consultation were sent to five experts, who identified 

nursing diagnoses with the defining characteristics and related factors for analysis of 

agreement acceptable minimum of 50%. Variables characterizing the nursing diagnoses, 

defining characteristics and related factors were evaluated by descriptive and inferential 

statistics. Results: how to characterize the average age was 63.1 years, mean disease duration 

of 8.5 years, the last hospitalization time 33.3 months, the majority were male (69.2%), 

hypertension systemic was the most common comorbidity, fatigue (57.7%), edema (42.3%), 

fatigue (25%) were the most frequently reported complaints in NYHA functional class III was 

the most prevalent (38.5% .) Vital signs remained within normal parameters and body mass 

index showed overweight. The patients had the diagnosis of activity intolerance, with 

prevalence of the defining characteristic discomfort on exertion (n = 13) and the related factor 

imbalance between supply and demand of oxygen (n = 22), when related to NYHA class III 

showed strong statistical relationship relevant to the study. The male (n = 13) when related to 

the diagnosis proved to be statistically significant, the complaint of edema (n = 11), the 

NYHA functional class III (n = 19) and mean diastolic blood pressure of 78.5 mmHg were 

also statistically significant. Conclusion: The nursing diagnosis activity intolerance presented 

the responses of heart failure, and underscored the difficulties encountered by patients to 

maintain their activities of daily living. It is suggested to carry out further studies with larger 

samples and different learning environments for evaluation of these responses. 

 

Keywords: heart failure, nursing diagnosis, nursing consultation. 
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1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A Insuficiência Cardíaca é um dos principais problemas de saúde pública no mundo 

inteiro, segundo Dickstein et al. (2008, p.2392), a prevalência desta doença atinge cerca de 2 a 

3% da população, e aumenta acentuadamente na faixa etária dos 75 anos, de modo que a 

prevalência em pessoas entre 70 à 80 anos compreende 10 à 20%, justificando esse dado 

devido ao envelhecimento da população. Em consequência verifica-se um grande número de 

internações e reinternações, ambas atribuídas a não adesão ao tratamento farmacológico e 

medidas não farmacológicas, o que caracteriza essa síndrome, à atualmente ocupar o primeiro 

lugar em hospitalizações por doenças crônicas no Brasil (DATASUS, 2009).  

De acordo com a atualização da III Diretriz de Insuficiência Cardíaca Crônica da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC (2012, p.02), através do último censo realizado 

em 2010 observou-se um elevado crescimento da população de idosos e consequente aumento 

de doenças crônicas, tais como, pacientes em risco ou portadores de insuficiência cardíaca. 

Estima-se que em 2025 o Brasil possua a 6ª maior população de idosos do mundo, com 

aproximadamente 30.000.000 de pessoas, ou seja, 15% da população total, onde terá como a 

principal causa de morte por doenças cardiovasculares no mundo a Insuficiência Cardíaca 

(TAVARES et al., 2004). 

A Insuficiência Cardíaca é caracterizada pela SBC (2009, p.06), como:  

 
 

uma síndrome clínica complexa de caráter sistêmico, definida como disfunção 

cardíaca que ocasiona inadequado suprimento sanguíneo para atender necessidades 

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

com elevadas pressões de enchimento. 

  

 

O paciente com esta patologia necessita de mudanças comportamentais como exclusão 
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de hábitos de vida prejudiciais a saúde, podendo destacar o tabagismo e etilismo e um regime 

terapêutico, que muitas vezes se torna complexo, pois além do controle de medicamentos, 

exige disciplina na alimentação e limitações da ingesta hídrica, para assim obterem um 

melhor controle da doença e evitar complicações no estado de saúde. Em muitos casos, esse 

tipo de paciente encontra dificuldades em aceitar as mudanças desencadeando um dos grandes 

problemas na evolução da doença que é a descompensação do quadro clínico, muito 

frequentemente levando a diminuição da qualidade de vida, aposentadorias precoces e 

elevadas taxas de reinternações gerando altos custos econômicos. 

Segundo A SBC (2009, p.04), as manifestações clínicas mais comumente observadas 

na insuficiência cardíaca são: a diminuição da tolerância aos esforços, que se manifesta 

clinicamente por dispneia e fadiga; retenção hídrica, que pode resultar em estertores 

pulmonares, elevação da pressão venosa jugular e da pressão sanguínea arterial e edema 

periférico; além da ansiedade e da depressão.  

Um estudo identificou os sinais e sintomas de pacientes admitidos por insuficiência 

cardíaca descompensada internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios. Os 

sinais e sintomas identificados no momento da admissão hospitalar foram dispneia (91,4%), 

dispneia paroxística noturna (87,5%), cansaço (67,3%), edema (63,7%), ortopnéia (55,4%) e 

distensão da veia jugular (28,7%) (RABELO et al., 2011). 

Para avaliar a intensidade da doença e suas limitações utiliza-se uma escala de 

classificação proporcionada pela New York Heart Association (NYHA). De acordo com a 

SBC (2012, p.6):  

 

 

a Insuficiência Cardíaca crônica tem sido classicamente categorizada com base na 

intensidade de sintomas em 4 classes propostas pela New York Heart Association. 

Estas classes estratificam o grau de limitação imposto pela doença para atividades 

cotidianas do indivíduo; vale dizer, portanto, que esta classificação além de possuir 

caráter funcional, é também uma maneira de avaliar a qualidade de vida do paciente 

frente a sua doença. 

 

 

É válido destacar que essa classificação tem como base de referência para sua 

graduação as atividades cotidianas, que são variáveis de um indivíduo para o outro, 

conferindo subjetividade a esta medida. A classificação de NYHA pode variar desde ausência 

de sintomas até os sintomas mais graves que impossibilitam a realização de qualquer 

atividade física, causando piora dos sintomas e que podem também estar presentes em 

repouso. Enquanto essa classificação possui boa correlação com o prognóstico e a qualidade 

de vida dos pacientes, não possui boa relação com a fração de ejeção. Além de valor 
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prognóstico da classe funcional aferida durante a avaliação inicial de um paciente, sua 

determinação serve para avaliar a resposta terapêutica e contribuir para a determinação do 

melhor momento para intervenções (SBC, 2012, p.06). 

Outro estudo que aponta as características clínicas de pacientes internados por 

descompensação da insuficiência cardíaca mostrou que o sintoma mais prevalente foi à 

dispneia com 96,7%, seguido pela fadiga 93,4%, tosse e palpitação, presentes em igual 

proporção 46,6%. Quanto aos sinais e sintomas que levaram à hospitalização, destacaram-se 

os da forma congestiva de descompensação da IC, sendo a dispneia e o edema os mais 

prevalentes (GALLANI et al., 2008). 

Esses sinais e sintomas justificam-se em virtude da incapacidade do coração manter 

um débito cardíaco suficiente para satisfazer as necessidades teciduais de oxigênio. Segundo 

Gallani et al. (2008, p. 46), os pacientes com insuficiência cardíaca crônica apresentam 

alteração da resistência muscular, independente do baixo débito cardíaco, ou do inadequado 

fluxo sanguíneo periférico. Além dos fatores fisiológicos envolvidos na diminuição da 

capacidade do indivíduo para realizar atividades físicas diárias, existem os fatores 

psicológicos como o medo e a ansiedade, relacionados ao estado de saúde alterado, que levam 

a pessoa a momentos de introspecção e depressão.  

Essas características tanto fisiológicas quanto psicológicas podem atingir diretamente 

na tolerância de atividades cotidianas, como subir escadas, tomar banho, ir trabalhar, levando 

o paciente a limitações e a não mais realizar tarefas que antes lhe cabiam. 

O enfermeiro deve participar ativamente no cuidado desse grupo de pacientes, 

ajudando para que a adequação do tratamento chegue o mais próximo da realidade 

individualizada de cada um. A aplicação do Processo de Enfermagem (PE), em todas as suas 

etapas, se constitui em ferramenta essencial na prática clínica do enfermeiro. O treinamento e 

o desenvolvimento de habilidades na avaliação clínica em cenário de prática aproximam o PE 

da prática baseada em evidências (RABELLO et al., 2011). 

O enfermeiro deve estar apto para reconhecer e compreender as situações relacionadas 

ao paciente frente à doença, para que dessa forma consiga realizar um levantamento dos 

problemas, que é um facilitador no momento da inferência da outra etapa do processo de 

enfermagem que é o Diagnóstico de Enfermagem. 

A aplicação do PE aliado à utilização de uma linguagem padronizada favorece a 
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organização do pensamento crítico e raciocínio diagnóstico. O conjunto de sinais e sintomas 

identificados a partir da avaliação clínica se constitui nas características definidoras que 

asseguram a presença de um determinado diagnóstico de enfermagem (RABELLO et al., 

2011). 

A classificação dos diagnósticos de enfermagem pela NANDA International  

(NANDA-I) é uma forma de universalizar e padronizar uma linguagem nas respostas dos 

pacientes aos problemas de saúde reais e potenciais. O diagnóstico de enfermagem é definido 

pela NANDA-I (2012, p. 65) como:  

 

 

julgamento clínico das respostas do indivíduo, família ou da comunidade aos 

processos vitais ou aos problemas de saúde atuais ou potenciais, os quais fornecem a 

base para a seleção das intervenções de enfermagem, para atingir resultados, pelos 

quais o enfermeiro é responsável. 

 

  

Carpenito (2002, p.33), completa afirmando que “o diagnóstico de enfermagem 

proporciona seleção das intervenções de enfermagem visando ao alcance dos resultados pelos 

quais a enfermeira é responsável”.        

 Alguns estudos têm demonstrado que pacientes com insuficiência cardíaca crônica 

acompanhados em ambulatório apresentam maior prevalência dos seguintes diagnósticos de 

enfermagem: ansiedade, intolerância a atividade, fadiga, disfunção sexual, conhecimento 

deficiente e tristeza crônica (CAVALCANTI, CORREIA E QUELUCI, 2010).  

 A NANDA-I (2012, p.159), define o diagnóstico de enfermagem intolerância a 

atividade como: “energia fisiológica e psicológica insuficiente para suportar ou completar as 

atividades diárias requeridas ou desejadas”.      

 Observando que as características definidoras do diagnóstico de enfermagem 

intolerância à atividade, tais como, desconforto aos esforços, dispneia aos esforços, fadiga, 

fraqueza, alterações na frequência cardíaca e na pressão sanguínea durante a realização de 

atividades, entre outras, se aproximam muito dos sinais e sintomas relatados por pacientes 

durante a consulta de enfermagem, demosntrando-se presentes no cotidiano desses pacientes 

com insuficiência cardíaca,  decidi estudar mais à fundo as variáveis clínicas e sócio 

demográficas que poderiam se relacionar com o diagnóstico de enfermagem intolerância à 

atividade em pacientes com insuficiência cardíaca acompanhados em uma clínica 
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especializada . 

A partir dessas considerações, trago como objeto desse estudo o diagnóstico de 

enfermagem intolerância à atividade de pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica 

acompanhados em ambulatório especializado.  

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

- Verificar a associação do diagnóstico de enfermagem “intolerância a atividade” da 

NANDA-I, com as variáveis clínicas e sócio demográficas de pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica atendidos em uma clínica especializada em 

acompanhamento ambulatorial.  

  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Identificar as variáveis clínicas e sócio demográficas (sexo, idade, tempo de 

doença/última internação, classe funcional, comorbidades, sinais e sintomas, sinais 

vitais e índice de massa corporal) destes  pacientes;  

- Descrever a prevalência do diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade;  

- Relacionar as variáveis clínicas e sócio demográficas com o diagnóstico de 

enfermagem intolerância a atividade.   

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

Essa pesquisa justifica-se primeiramente pelo fato da insuficiência cardíaca 

apresentar-se como uma doença de alto impacto epidemiológico na atualidade e pelo 

diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade aparecer com bastante frequência neste 

grupo de pacientes. Além disso, a pesquisa trará benefícios para a assistência de enfermagem 

ao paciente com insuficiência cardíaca crônica. 
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Apesar da importância do conhecimento sobre o assunto, visando à melhora na 

qualidade de vida desses pacientes, durante uma busca em algumas bases de dados científicas, 

como Pubmed, Lilacs, Bireme e Scielo, não foram encontrados estudos que verifiquem as 

diferenças clínicas e sócio demográficas apresentadas pelos pacientes com diagnóstico de 

Intolerância a atividade, justificando a sua originalidade. Este estudo trará suporte para grupos 

de Pesquisas na Área de Cardiologia e para o ensino com metodologias inovadoras. 

O reconhecimento do diagnóstico de intolerância à atividade é uma etapa da 

sistematização da assistência de enfermagem de suma importância. Nos pacientes com 

insuficiência cardíaca consultados na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração valente, trará 

confiança para a utilização desta taxonomia pelos profissionais, além de fornecer 

autenticidade e maior aprimoramento em sua escolha. 

 

 

A NANDA-I possibilita o raciocínio clínico através do julgamento dos fatores 

relacionados e características definidoras. Logo, estimula o pensamento crítico dos 

acadêmicos de enfermagem e enfermeiros envolvidos no projeto as respostas dos 

pacientes com insuficiência cardíaca. Desta forma, permite direcionar as 

intervenções de enfermagem, que visam melhorar a qualidade de vida dos mesmos e 

diminuir os fatores que estão ocasionando as reinternações, bem como alcançar os 

resultados de enfermagem (CAVALCANTI, CORREIA, QUELUCI, 2009, p.195).  

 

 

Sendo assim, identificar as diferenças clínicas e sócio demográficas que expliquem o 

aparecimento do diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade nesse grupo de 

pacientes, as consequências causadas pela doença podem ser diminuídas. Podendo ampliar 

desta maneira a expectativa clínica, buscando atuar nos aspectos que interferem o equilíbrio 

na vida de pacientes portadores dessa doença. 
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2.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E FISIOPATÓLOGICOS DA INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA 

 

 

O coração é o principal componente do sistema cardiovascular, é um órgão muscular 

oco que se localiza na cavidade torácica ocupando o espaço na região do mediastino e repousa 

sobre o diafragma. Sua localização não e centralizada, pois dois terços do seu volume total 

estão dispostos a esquerda da linha sagital mediana. 

Segundo Porto (2005, p. 518): 

 

 
O coração funciona como uma dupla bomba propulsora, dotada de paredes 

musculares contráteis, valvas orientadoras do fluxo sanguíneo, uma estrutura fibrosa 

de apoio, vasos, nervos e um sistema para formação de um estimulo que aciona todo 

esse dispositivo. Desses componentes, o miocárdio é o que imprime à atividade 

cardíaca sua característica fundamental, pois cabe-lhe produzir a energia motora de 

que resulta a circulação do sangue.   

 

 

As doenças cardiovasculares constituem-se a causa mais frequente de mortalidade no 

país. Segundo dados do DATASUS (2009), em 2006 as doenças do coração apresentaram 

taxa de mortalidade de 32%, seguida por neoplasias com 16,5% e causas externas com 13,6%, 

com faixa etária mais atingida a parir de 50 anos. Aproximando essa realidade para o estado 

do Rio de Janeiro, as taxas mantêm percentuais parecidos. Em Niterói essa taxa é um pouco 

mais baixa, de 31,2%, seguido de neoplasias com 20,2%. 
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Mesmo com todas as tecnologias inovadoras que permitem uma maior qualidade e 

perspectiva de vida para os pacientes portadores de doenças cardíacas crônicas a incidência é 

muito alta no Brasil e no mundo. As doenças cardiovasculares representaram a terceira causa 

de internações no SUS, com 1.156.136 hospitalizações, sendo a insuficiência cardíaca  

responsável pela maioria das internações hospitalares por doença cardiovascular (BOCCHI et 

al., 2009). 

Alguns estudos demonstram que a taxa de prevalência de mortalidade é 

significativamente maior em pacientes que são atendidos pelo serviço publico do que em 

outros pacientes. Especula-se que este dado pode ser explicado pelo fato desses pacientes 

serem acometidos mais precocemente pelas doenças cardiovasculares e/ou por possuir índices 

menores e dificuldades maiores de adesão ao tratamento, tanto relacionada ao estado 

socioeconômico quanto as dificuldades de acesso. Devido a esses fatos a insuficiência 

cardíaca vem tornando-se um problema grave na saúde publica do nosso país. Os custos 

hospitalares e os atendimentos emergenciais são altos, além de provocarem uma diminuição e 

limitações na qualidade de vida (TAVARES et al., 2004).  

A Insuficiência Cardíaca é uma síndrome cardiovascular que altera a capacidade de 

enchimento e/ou bombeamento do coração, culminando na impossibilidade de fornecer um 

débito cardíaco adequado para as necessidades do organismo, ou só consegue fazê-lo em 

condições de alta pressão de enchimento. Podendo esta síndrome ser de origem sistólica ou 

diastólica (PORTO, 2005).  Segundo Guyton & Hall (2002, p. 222), a insuficiência Cardíaca 

(IC) pode ser definida simplesmente como uma “falha do coração em bombear sangue 

suficiente para suprir as necessidades do organismo”. 

Através de uma avaliação criteriosa do funcionamento do ventrículo esquerdo 

podemos determinar a Insuficiência Cardíaca como sistólica ou diastólica. Identificamos 

como disfunção sistólica quando o ventrículo apresenta alterações na sua capacidade 

funcional de contração e a disfunção diastólica quando ocorrem alterações a nível de 

enchimento ventricular (SMELTZER e BARE, 2005).  

A importância de se determinar a capacidade funcional dos pacientes cardiopatas é 

inegável, principalmente visando avaliar resultados de terapêutica medicamentosa, de 

intervenções cirúrgicas e até mesmo para fins médico- trabalhistas. Em 1964, surgiu a 

primeira classificação da New York Heart Association (NYHA), que foi posteriormente 

modificada ao longo do tempo e basicamente leva em conta os sintomas e a limitação para a 

execução da atividade física. 
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Segundo Ferraz e Omura (2005, p.82), “a gravidade da insuficiência cardíaca pode ser 

determinada pela classificação de NYHA (New York Heart Association), baseada na 

sintomatologia apresentada pelo paciente, podendo ser também classificada através da 

progressão da doença.” A classificação de NYHA de acordo com a SBC (2009, p. 9) 

compreende quatro classes sendo elas: 

-Classe I: ausência de sintomas durante atividades cotidianas. A limitação para 

esforços é semelhante à esperada em indivíduos normais. 

-Classe II: sintomas desencadeados por atividades cotidianas. 

-Classe III: sintomas desencadeados por atividades menos intensas que as cotidianas 

ou pequenos esforços. 

-Classe IV: sintomas em repouso. 

A classificação da insuficiência cardíaca a partir da progressão da doença compreende 

quatro estágios sendo eles: 

-Estagio A: inclui pacientes sob risco de desenvolver IC, mas ainda sem doença 

estrutural perceptível e sem sintomas. 

-Estagio B: pacientes com lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem sintomas. 

-Estagio C: pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas atuais ou pregressos de 

IC. 

-Estagio D: pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional, e que 

requerem intervenções especializadas ou cuidados paliativos. 

Variadas alterações podem levar ao aparecimento da insuficiência cardíaca, podendo 

ser esta ocasionada por distúrbios de contratilidade, sobrecarga de pressão, sobrecarga de 

volume, distúrbios de enchimento ventricular como: alteração do relaxamento, aumento da 

rigidez da câmara e interferências mecânicas da diástole. (PORTO, 2005) 

A SBC (2009, p.08) destaca algumas das causas da insuficiência cardíaca crônica, 

sendo estas: 

 

 

doenças isquêmicas, hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença de chagas, 

cardiomiopatias hipertrófica, dilatada e restritiva, álcool e drogas, diabetes, 

hipo/hipertireoidismo, cushing, insuficiência adrenal, feocromocitoma, 

hipersecreção do hormônio do crescimento, deficiência de selênio, tiamina, 

carnitina, obesidade, caquexia, sarcoidose, amiloidose, hemocromatose, fístula 

arterio-venosa, beribéri, anemia, doença de Paget, anemia, cardimiocardiopatia 

periparto, doença renal crônica, dentre outras. 
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Segundo Woods et al., (2005, p. 652) a insuficiência ventricular esquerda é resultado 

da incapacidade contrátil desse ventrículo. Dessa forma, ocorre diminuição do volume 

sistólico levando ao débito cardíaco diminuído, que resulta em acúmulo de sangue no 

ventrículo e átrio esquerdo, assim como na circulação pulmonar, resultando em congestão 

pulmonar que irá justificar as manifestações clínicas como: dispneia, as palpitações, a tosse, a 

expectoração hemoptoica, os estertores pulmonares, além dos sinais originados no próprio 

coração como; a taquicardia, o ritmo de galope, a alternância cardíaca e a convergência 

pressórica.  

Na insuficiência de ventrículo direita o sangue não é bombeado de maneira satisfatória 

do ventrículo direito para os pulmões que culmina no refluxo para o átrio direito e para a 

circulação periférica. As manifestações clínicas são menores do que na insuficiência 

ventricular esquerda, restringindo a queixas como: cansaço fácil que não deve ser confundido 

com dispneia, astenia, ganho de peso, desenvolvimento de edema periférico, dor abdominal 

difusa quando há ascite, oligúria, congestão renal e de outros órgãos. Os sinais manifestados 

pelo coração são os mesmo da insuficiência de ventrículo esquerdo (WOODS et al., 2005). 

As manifestações clínicas da Insuficiência cardíaca dependem de qual ventrículo 

sofreu comprometimento. Esse comprometimento pode ser evidenciado através do 

ecocardiograma, que é essencial na avaliação do paciente com IC, capaz de diagnosticar 

alterações na contratilidade ventricular, do débito cardíaco e da fração de ejeção. Além do 

ecocargiograma, outro exame importante é a radiografia de tórax, podendo evidenciar a 

congestão venosa dos pulmões, derrame pleural, e ainda dilatação da área cardíaca (WOODS 

et al., 2005).  

O tratamento da insuficiência cardíaca é dividido na III Diretriz Brasileira de 

Insuficiência Cardíaca Crônica (SBC, 2009), em tratamento farmacológico e em não-

farmacológico. 

No tratamento farmacológico é priorizado o uso de drogas como: Betabloqueadores, 

Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina e Bloqueadores dos Receptores da 

Angiotensina II (IECA), Antagonistas da Aldosterona, Diuréticos, Hidralazina e Nitrato, 

Digital, Anticoagulantes e Antiagregantes plaquetários, Antiarrítmicos, Bloqueadores de 

cálcio, uso de inibidores da fosfodiesterase 5 e Ivabradina que inaugura uma nova classe 
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terapêutica, pois é um inibidor especifico e seletivo da corrente “If” do nódulo sinoatrial,  

modulando o influxo das correntes iônicas e determinando como consequência uma redução 

da frequência cardíaca, no repouso e no esforço (SBC,  2009). 

Para que o tratamento da insuficiência cardíaca seja completo não basta apenas o 

método farmacológico, é preciso agregar a este um tratamento não farmacológico, 

compreendendo uma equipe multidisciplinar envolvida no atendimento. É de extrema 

importância identificar os fatores agravantes do quadro clínico do paciente, para que estes 

sejam eliminados ou modificados dos hábitos de vida. Essas modificações incluem o controle 

da alimentação com uma dieta hipossódica e hipocalórica, controle da ingestão e eliminação 

de líquidos, desencorajar a ingestão de álcool, o uso de tabaco e o sedentarismo, estimulando 

a prática de exercícios físicos de forma controlada. Além disso, a avaliação dos aspectos 

psicossociais e culturais do paciente e sua família, a discussão da promoção da atividade 

sexual e a estimulação da vacinação, principalmente contra influenza e pneumococos, são 

fatores importantes durante o tratamento.  

No período de 2002 a 2003 foram realizado estudos sobre fatores relacionados a 

adesão e não adesão do tratamento em pacientes portadores de insuficiência cardíaca, e foi 

observado que os motivos referentes a problemática da adesão foram: a gravidade da doença, 

a importância do tratamento e a facilidade de acesso ao serviço de saúde. Por outro lado, na 

problemática da não adesão ao tratamento foram identificados fatores como dificuldade de 

acesso e o mal atendimento ao serviço publico de saúde, problemas familiares e esquecimento 

relacionado ao uso de medicações. Os motivos para o não acompanhamento compreendiam 

fatores como o desconhecimento sobre a patologia (FERREIRA E GALLANI, 2005).    

A adesão ao tratamento na insuficiência cardíaca é de extrema importância para 

diminuir o risco de descompensação e evitar a recidiva de internações, reduzindo desse modo 

os gastos com internação e as limitações nas atividades realizadas pelos pacientes. 

 

 

2.2 A INTOLERÂNCIA À ATIVIDADE EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA 

 

 

É muito comum o paciente com insuficiência cardíaca apresentar sintomas que 

acarretam em limitações, prejudicando ou tornando-os incapazes de realizar suas atividades 

de vida diárias desejadas.  
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Um estudo realizado no estado de Goiás, no ano de 2004, conseguiu relacionar a 

patologia da insuficiência cardíaca ao perfil do paciente indicando as relações entre exercício 

físico com os hábitos de vida, como alimentação, tabagismo, etilismo e também com a faixa 

etária, sexo, peso corporal, antecedentes familiares e índice mortalidade. O estudo apontou 

que 99% não praticavam nenhum tipo de exercício físico; 23,90% consumiam alimentos a 

base de cereais e produtos derivados; 54% não fumavam; 62% não ingeriam bebidas 

alcoólicas. 30% a faixa etária de 60± 70 anos; 51% pertenciam ao sexo masculino; 36% com 

peso na faixa de 60 a 70 kg; 38% não possuíam antecedentes familiares cardíacos (SILVA, 

2005). 

Por tratar-se de uma síndrome que traz limitações à qualidade de vida ao indivíduo, 

principalmente devido à tríade fadiga-dispneia-edema, pacientes com insuficiência cardíaca 

também sofrem com a aposentadoria precoce e com o absenteísmo, o que causa um custo 

indireto para o país, refletindo a necessidade de implementação de política de facilitação de 

acesso aos medicamentos de uso crônico de âmbito ambulatorial (PEREIRA et al., 2011).   

Diante dessa série de manifestações clínicas, podemos destacar os sintomas de 

dispneia, cansaço, fadiga, fraqueza, palpitações, dores e edema como os principais sintomas 

relatados por esses pacientes. 

Isso acontece devido a uma congestão sistêmica e pulmonar e na diminuição da 

perfusão sistêmica e pulmonar, trazendo indicadores clínicos como fraqueza, fadiga, 

intolerância ao exercício, dispneia ao esforço, ortopnéia, edema intersticial e edema 

periférico, ventilação alveolar diminuída, dentre outros ( WOOD et al., 2005).  

A dispneia é um sintoma clássico da insuficiência cardíaca, mas porém subjetivo, 

sendo difícil de  mensurarmos. Mas podemos caracteriza-la em leve, moderada e intensa. Ela 

é explicitada pelos pacientes como dificuldade de respirar, com aumento da amplitude e da 

frequência respiratória. Na Insuficiência Cardíaca o trabalho da musculatura respiratória é 

aumentado devido a congestão pulmonar. Ainda nesse contexto Porto (2005, p.519), afirma 

que:  

 
 

a forma de dispneia mais comum na IC é a dispneia de esforço, provocada pela 

execução de um trabalho ou exercício físico que o paciente costuma realizar sem 

dificuldade, podendo esta ser classificada em dispneia aos grandes, médios e 

pequenos esforços. Além disso, costuma ser progressiva ao longo de um período de 

tempo que se conta em semanas ou meses. 
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A fadiga é uma das manifestações frequentes na insuficiência cardíaca, assim como 

a falta de ar e a ortopnéia, além de ser significativamente relacionada à evolução 

desfavorável da doença [...], a experiência de fadiga ocorre em outras condições 

agudas e crônicas, assim como entre pessoas sem doenças. Um dos aspectos 

importantes para o conhecimento sobre a fadiga na insuficiência cardíaca é 

contrastar a sua frequência e outras características com o que ocorre na população 

geral e em outras enfermidades. (FINI E CRUZ, 2009, p. 560). 

 

 

O débito cardíaco baixo na insuficiência cardíaca também é responsável pelo aumento 

da frequência cardíaca e na caracterização de uma pulsação alternante, ou seja, uma hora 

forte, outra hora fraco (WOODS et al., 2005).  

Os pacientes com insuficiência cardíaca expressam inúmeras respostas que irão 

determinar e limitar as condições para a realização de atividades, interferindo diretamente 

desta maneira na sua esfera social, mental e biológica.    

Em 2002 através da Resolução 272/2002, o COFEN regulamentou a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) como atribuição privativa do enfermeiro, sendo composta 

de: histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição da 

assistência de enfermagem e relatório de enfermagem.  

Diante disso, as respostas apresentadas pelos pacientes relevantes para insuficiência 

cardíaca, são de extrema importância na detecção dos diagnósticos de enfermagem, para que 

as intervenções sejam propostas de forma direcionada, sistematizada e fundamentada. 

 

 

2.3 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO A TAXONOMIA DA AMERICAN 

NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION (NANDA-I) 

  

  

Na década de 1960 acreditava-se que o processo de enfermagem era composto por 

quatro partes, sendo elas: investigação, planejamento, implementação e avaliação. Porém, 

alguns líderes de enfermagem perceberam a importância dos dados levantados durante a 

investigação deveriam ser agrupados e interpretados antes de os enfermeiros poderem 

planejar, implementar ou avaliar um plano de assistência ao cuidado do paciente (NANDA-I, 

2012). 

A partir desta necessidade, foi criada nos Estados Unidos em 1973, a North American 

Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I), “quando um grupo de enfermeiros 
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organizou a primeira Conferência Nacional do Grupo de Classificação de Diagnósticos de 

Enfermagem” (JONHSON et al., 2009, p.12). Neste período, 100 enfermeiros vindos dos 

Estados Unidos e Canadá identificaram as interpretações para os problemas percebidos no 

decorrer da assistência de enfermagem. “Foi a primeira conferência sobre diagnósticos de 

enfermagem, na qual foram identificados e definidos 80 diagnósticos de enfermagem” 

(NANDA-I, 2012, p. 30). 

No ano de 2002, o nome da organização passou a se chamar NANDA Internacional, 

incluindo assim, a participação de outros países. A organização é composta de um Comitê de 

Revisão de Diagnósticos, que revisa diagnósticos novos e aperfeiçoados e um Comitê de 

Taxonomia, que acrescenta diagnósticos à estrutura taxonômica, com o intuito de aperfeiçoá-

la. 

 

 

O uso de diagnósticos de enfermagem é essencial a educação em enfermagem. A 

avaliação e o diagnóstico de pessoas, famílias e comunidade ensinam aos estudantes 

hipotéticos e raciocínio crítico. Além disso, os que procuram os enfermeiros em 

busca de ajuda esperam atingir resultados de saúde melhorada, responsabilidade 

desses profissionais. Os resultados e a escolha das intervenções dependem de 

diagnóstico de enfermagem precisos e válidos (NANDA-I, 2009, p 335.). 

 

 

O principal objetivo da Nanda Internacional é criar um sistema único de linguagem em 

diagnósticos de enfermagem, desenvolvendo assim uma terminologia que descreva os 

julgamentos necessários para que os enfermeiros realizem as etapas completas da 

sistematização da assistência de enfermagem, podendo criar intervenções e esperar resultados 

no cuidado aos indivíduos, famílias, grupos e comunidades.  

Os diagnósticos segundo a taxonomia de NANDA-I (2012, p.436) podem ser 

classificados como:  

-Real – descrição de respostas humanas a condições de saúde/processos vitais que 

existem em um indivíduo, família ou comunidade;  

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

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

humana;  
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-Diagnóstico de risco – descrição de respostas humanas a condições de 

saúde/processos vitais que podem desenvolver-se em indivíduos, família ou 

comunidade vulnerável;  

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

representando um quadro clínico distinto;  

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

indivíduos, família ou comunidade.  

A classificação de NANDA-I é estruturada através de domínios e classes. Dessa 

forma, os domínios são divididos em classe, e para cada classe há um grupo de diagnósticos 

pertinentes. Existem hoje doze domínios correspondentes a: Promoção da Saúde, Nutrição, 

Eliminação, Atividade e Repouso, Percepção/Cognição, Autopercepção, Relacionamento de 

Papel, Sexualidade, Enfrentamento/Tolerância ao Estresse, Princípios de Vida, 

Segurança/Proteção e Crescimento/Desenvolvimento. 

Os diagnósticos de enfermagem da NANDA–I são apresentados com as suas 

definições, composta de características definidoras que são passiveis de observação e fatores 

relacionados que de alguma maneira contribuem para o diagnóstico.  

Com o levantamento de problemas adquiridos através de coleta de dados, diretamente 

com o paciente ou em registros, podemos identificar os diagnósticos e até organizá-los por 

ordem de prioridades, para que desta maneira seja possível traçar um plano assistencial.  

Na assistência prestada ao paciente com Insuficiência cardíaca, é de extrema 

importância conhecer as características que definem cada diagnóstico pertinente, assim como 

as causas que levam a apresentarem essas características, podendo desta forma, manter um 

controle no quadro clínico, evitando a descompensação, já que se trata de uma doença que 

necessita de equilíbrio e limitações. 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM  INTOLERÂNCIA À ATIVIDADE 

 

 

O diagnóstico de enfermagem Intolerância à atividade é definido como “energia 

fisiológica e psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias 

requeridas ou desejadas” ( NANDA- I, 2012, p.159). 

Um estudo realizado em hospital de grande porte comprovou que 36,7% dos pacientes 

apresentavam o diagnóstico de intolerância à atividade durante o período de internação, esta 

taxa torna-se considerável, sendo um fator também preocupante com relação a 
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descompensação da doença e recidiva de internações. O mesmo estudo obteve oito tipos 

diferentes de causa de internação, das quais, 53,4% dessas internações foram por 

complicações ocasionadas pela Insuficiência Cardíaca, com características de incapacidade, 

dependência, dor e desconforto ocasionados por esta patologia (PEREIRA et al., 2011).   

Este diagnóstico se encontra no domínio quatro, que é referente a atividade e repouso, 

na classe IV: Respostas cardiovasculares/pulmonares. Apresenta como características 

definidoras: alterações eletrocardiográficas refletindo isquemia, alterações 

eletrocardiográficas refletindo arritmias, desconforto aos esforços, dispneia aos esforços, 

relato verbal de fadiga, relato verbal de fraqueza, resposta anormal da frequência cardíaca à 

atividade, resposta anormal da pressão sanguínea à atividade. 

Os fatores relacionados que possam vir a aparecer são: desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda de oxigênio; estilo de vida sedentário; fraqueza generalizada; imobilidade; repouso 

no leito. 
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3.1  DELINEAMENTO DO ESTUDO  

 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal onde todas as medições são feitas em uma 

única ocasião ou durante um curto período de tempo. Determina-se uma amostra da 

população e examinam-se as distribuições das variáveis dentro dessa amostra, designando as 

variáveis preditoras e de desfechos com base na plausibilidade biológica e em informações de 

outras fontes (HULLEY et al., 2008).  

A abordagem metodológica utilizada na pesquisa foi quantitativa, que segundo 

Leopardi (2001, p. 117), é a pesquisa que “não se preocupa em enumerar às vezes em que 

uma variável aparece e sim o que elas apresentam, tentando compreender na visão dos 

sujeitos participantes um problema que vivenciam e atentando-se para o contexto social em 

que o evento ocorre”. 

 

 

Na abordagem quantitativa há uma questão pontual que é a objetividade. Refere-se a 

fatos relativos ao mundo concreto, objetivo e mensurável, concebidos das ciências 

naturais ou sociais. Caracteriza-se pelo processo de quantificação, tanto no processo 

de coleta de informações, como no tratamento destas por meio de técnicas 

estatísticas e procedimentos matemáticos. Representa, em principio, a intenção de 

garantir a precisão dos resultados, visto que aumenta a margem de segurança na 

comprovação das hipóteses ou do problema formulado (FIGUEIREDO; SOUZA, 

2005, p.73). 
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3.2.  CENÁRIO 

 

 

O estudo foi realizado na “Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente”, 

localizada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa no município de Niterói-RJ. 

Esta Clínica encontra-se vinculada ao Programa de Extensão da Universidade Federal 

Fluminense e funciona com atendimento especializado de médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos e nutricionistas. São realizadas também visitas domiciliares, consultas por 

telefone e grupos de apoio.  

 

 

3.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A população do estudo consiste de 56 pacientes, que passaram por atendimento em 

consulta de enfermagem de maneira consecutiva, no período entre agosto de 2012 a junho de 

2013 na clínica de insuficiência cardíaca Coração Valente. Estes,são provenientes dos 

municípios de Niterói e São Gonçalo- RJ.  

Foram incluídos no estudo pacientes que atenderam os seguintes critérios de inclusão: 

- Diagnóstico médico de Insuficiência Cardíaca; 

- Idade acima de 18 anos; 

- Aceitação em participar da pesquisa com assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE).  

Foram excluídos da pesquisa pacientes com barreiras de cognição e portadores de 

doenças neurológicas degenerativas.  

 

 

3.4. COLETA DE DADOS  

 

 

Para a coleta de dados foi realizada primeiramente entrevista e exame físico de 

pacientes com insuficiência cardíaca crônica durante a consulta de enfermagem no período de 

agosto de 2012 a junho de 2013 por enfermeiros do Grupo de Sistematização da Assistência 
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de Enfermagem em Insuficiência Cardíaca da Universidade Federal Fluminense 

(GESAE_IC). Estes foram capacitados para desenvolver a consulta através de  treinamentos 

com  mestres e doutores especializados na temática de SAE e IC.  

Para tal, foi  utilizado o instrumento padronizado da “Clínica de Insuficiência Cardíaca 

Coração Valente” elaborado por Cavalcanti em 2006 e adaptado em 2012. Este instrumento 

contém informações sócio demográficas e clínicas, tais como, idade, sexo, fonte de renda, 

condições de moradia, escolaridade, etnia autodeclarada, tempo de doença, tempo de 

tratamento, período da última internação, história de doença pregressa e atual, história de 

doença familiar, avaliação da Classe Funcional de NYHA, escore de qualidade de vida e de 

adesão ao tratamento, exames laboratoriais, e medicações em uso. Vale ressaltar que este 

instrumento é subdividido de acordo com os domínios da Classificação de Diagnósticos de 

Enfermagem da  NANDA-I.  

 

 

3.4.1 Processo de Inferência Diagnóstica 

 

 

Posteriormente, estes instrumentos foram encaminhados para análise de inferência 

diagnóstica no mês de junho de 2013. Esta fase contou com a participação de 5 enfermeiros 

peritos. Para a inclusão como avaliadores, estes deveriam ser graduados, ter pesquisas 

publicadas em uma das áreas de pesquisa de insuficiência cardíaca e sistematização da 

assistência de enfermagem, além de ter prática docente ou na Clínica de IC por pelo menos 

um ano. Além disso, todos os peritos foram treinados para inferência diagnóstica referente ao 

diagnóstico em estudo. 

Os enfermeiros peritos receberam uma carta convite, o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e os instrumentos de coleta de dados para determinarem de forma 

independente a presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade, 

assim como as características definidoras e fatores relacionados dos 56 pacientes. 

A estratégia utilizada pelos peritos para a inferência diagnóstica foi a realização inicial 

de um comitê com a presença dos 5 avaliadores e dos pesquisadores para estabelecer uma 

única linha de avaliação do instrumento. O comitê julgou pertinente iniciar a leitura dos 

instrumentos a partir da  classe funcional de NYHA. De acordo com a classificação foi 

determinado à presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem. Pacientes com classe 

funcional II, III e IV foram considerados COM o diagnóstico de enfermagem 
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INTOLERÂNCIA A ATIVIDADE, desde que, existissem registros dos sinais e sintomas 

ortopnéia, nictúria, edema de MMII, cansaço, fadiga, hipotensão, palpitações e síncope, 

reafirmando as características definidoras na NANDA-I alterações eletrocardiográficas 

refletindo isquemia, alterações eletrocardiográficas refletindo arritmias, desconforto aos 

esforços, dispneia aos esforços, relato verbal de fadiga, relato verbal de fraqueza, resposta 

anormal da frequência cardíaca à atividade, resposta anormal da pressão sanguínea à 

atividade. Se, o paciente tivesse classe funcional I, os peritos analisavam o instrumento 

quanto ao domínio referente a subdivisão da ATIVIDADE e REPOUSO. Nesta, eram 

analisadas as atividades da vida diária ou alterações psicológicas. Posteriormente, também 

foram analisados os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. Caso os peritos ainda 

apresentassem dúvidas sobre a presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem, era 

analisado o Questionário de Avaliação de Qualidade de Vida de Minnesota. 

 O diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade foi validado quando houve 

concordância a partir de 3 peritos, ou seja, quando mais de 50% dos peritos determinaram a 

presença do diagnóstico.  

Foram excluídos da amostra os pacientes cujo julgamento quanto à presença ou 

ausência do diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade não teve concordância com 

pelo menos 3 enfermeiros, ou seja, 4 pacientes.  

 

 

3.5. ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados do formulário de consulta de enfermagem foram digitados em computador 

residencial e armazenados em forma de banco de dados utilizando os programas Microsoft 

Excel 2007 e SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 16.0 para análise 

estatística. A análise descritiva trouxe distribuições de frequências e cálculo das estatísticas 

média, mediana e desvio padrão. Na análise inferencial, as médias foram comparadas pelo 

teste T-Student uma vez confirmada a hipótese de distribuição normal pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov e a hipótese de homocedasticidade foi investigada pelo Teste de 

Levene. Quando rejeitada a hipótese de distribuição normal, utilizou-se o teste de 

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

enfermagem intolerância à atividade, foram utilizados o teste Qui-Quadrado e teste Exato de 

Fisher, quando necessário. Quando numéricas, as associações entre as variáveis foram 

avaliadas pela Análise de Correlação Linear de Pearson e Análise de Correlação de Spearman. 

Em todos os casos, diferenças foram consideradas estatisticamente significativas sempre que 

o p-valor associado à análise fosse menor que 0,05. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

  

 

Este estudo contou com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro/UFF, com o número CAAE: 0072.0.258.000-11 (anexo 2), sendo 

válido ressaltar que os instrumentos de consulta, fazem parte de um Subprojeto de pesquisa 

intitulado como “Registro de pacientes com insuficiência cardíaca atendidos por equipe 

multiprofissional no Hospital Universitário Antônio Pedro”.   Obedecendo assim, a Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde na Resolução n°196/96, sendo garantido o anonimato dos 

pacientes, identificados por números no banco de dados.  Os pacientes participantes deste 

estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 3), afirmando sua 

compreensão sobre a questão ética do procedimento e declarando o consentimento no uso das 

informações com as devidas precauções tomadas. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Os cinco enfermeiros determinaram a presença ou ausência do diagnóstico de 

enfermagem intolerância à atividade nos 56 pacientes com insuficiência cardíaca atendidos 

por consulta de enfermagem. A presença ou ausência do diagnóstico foi considerada válida, 

de acordo com a concordância a partir de três avaliadores. Este critério foi atendido em 52 

pacientes. Destes, 30 apresentaram o diagnóstico de intolerância à atividade e em 22 pacientes 

este diagnóstico foi considerado ausente, como mostra a figura abaixo. 

 

FIGURA 1. Análise de concordância dos enfermeiros peritos para o diagnóstico de enfermagem (DE) 

intolerância à atividade na amostra de N=56  pacientes. Niterói, 2013. 
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Para a caracterização dos sujeitos do estudo, foram descritas algumas características 

sócio demográficas e clínicas relevantes. Como variáveis nominais foram utilizadas a 

distribuições de sexo, comorbidades, sinais e sintomas mais frequentes e Classe Funcional de 

NYHA. Para a descrição das distribuições numéricas foram utilizadas como variáveis a idade, 

tempo de doença, última internação, Sinais Vitais (Frequências Cardíaca e Respiratória, 

Pressões Sistólica e Diastólica) e IMC (Índice de Massa Corporal). 

A tabela 1 apresenta a estatística das principais variáveis descritivas nominais e 

numéricas referentes à amostra totalde pacientes do estudo. 

TABELA 1. Resultados estatísticos das principais variáveis descritivas apresentadas pelos pacientes com 

Insuficiência Cardíaca  (N=52). Niterói, 2013.  

Variáveis N=52 p-valor* 

Idade (anos) 63,1±12,2 0,577 

Tempo de doença (anos) 8,5±4,9 0,474 

Ultima internação (meses) 33,3±59,1 0,002 

Sexo, masculino 36 (69,2%) - 

   

Comorbidades 

 

- 

Hipertensão arterial 42 (80,8%) - 

Diabetes mellitus 18 (34,6%) - 

Síndromes coronarianas 16 (30,8%) - 

   

Sinais e Sintomas mais frequentes 

Cansaço 30 (57,7%) - 

Edema 22 (42,3%) - 

Fadiga 13 (25,0%) - 

Nictúria 11 (21,2%) - 

Dor 08(15,4%) - 

   

Classe funcional (NYHA) 

 

- 

1 14 (26,9%) - 

2 18 (34,6%) - 

3 20 (38,5%) - 

   

Sinais vitais 

 

- 

Frequência cardíaca (bpm) 70,5±21,1 0,035 

Frequência respiratória (irpm) 19,7±2,7 0,126 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 137,1±26,1 0,203 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 84,7±16,8 0,001 

Índice de massa corporal  28,2±5,6 0,462 

*Teste Kolmogorov-Smirnov 
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Diante da análise da idade dos pacientes, foi constatado que eles apresentavam em 

média 63,1±12,2 anos. Dos 52 pacientes, 16 são mulheres e 36 são homens (69,2%). 

A variável tempo da última internação teve média de 33,3±59,1 meses com p-valor = 

0,002 e a Frequência Cardíaca com médica de 70,5±21,1 (p-valor = 0,035) e a Pressão arterial 

Diastólica de 84,7±16,8 (p-valor = 0,001). Essas variáveis numéricas não apresentaram 

distribuição normal através do teste de Kolmogorov Sminov. As variáveis tempo de doença 

(8,5±4,9), Frequência Respiratória (19,7±2,7) e Pressão arterial Sistólica não apresentaram 

distribuição normal (137,1±26,1). O índice de massa Corporal apresentou como média 28,2±5,6 

e p-valor de 0,462 Resumir através do teste Kolmogorov- Smimov. 

Dentre as Comorbidades apresentadas, a Hipertensão arterial Sistêmica prevaleceu em 

42 pacientes (80,8%), seguida de Diabetes Mellitus (34,6%), e Síndromes coronarianas 

(30,8%). Os sinais e sintomas mais frequentes nos pacientes da amostra foi o cansaço com 

frequência de 57,7%, seguida de Edema com 42,3%, Fadiga 25,0%, Nictúria 21,2% e Dor 

15,4%. Verificou-se que ocorreu maior prevalência da Classe Funcional de NYHA III com 

frequência de 38,5% na amostra dos pacientes.  

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS COM DIAGNÓSTICO DE INTOLERÂNCIA À 

ATIVIDADE 

 

 

TABELA 2. Relações entre as variáveis e os grupos de pacientes que apresentam e que não apresentam  o  

diagnóstico de Intolerância a Atividade. Niterói, 2013. 

                Variáveis 

Pacientes sem o diagnóstico de 

enfermagem Intolerância à 

atividade (n=22) 

Pacientes com o diagnóstico de 

enfermagem intolerância à 

atividade (n=30) p-valor 

Idade 63,0±13,0 63,3±11,2 0,945
1
 

Tempo de doença (meses) 8,0±4,8 8,8±5,0 0,583
1
 

Sexo 

   Masculino 3 13 0,022¥ 

Feminino 19 17 

     

Comorbidades 

   Hipertensão arterial 19 23 0,488* 

Diabetes mellitus 6 10 0,64 ¥ 

Síndromes coronarianas 8 10 0,82 ¥ 
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Sinais e sintomas mais frequentes 

Cansaço 14 16 0,458 

Edema 11 11 0,0336 

Fadiga 6 7 0,746 

Nictúria 5 6 1,0 

Dor 4 4 0,708* 

    

Classe funcional (NYHA) 

   1 13 1 p<0,001¥ 

2 8 10 

 3 1 19 

 Sinais vitais 

   Frequência respiratória (irpm) 19,8±2,5 19,6±2,9 0,810
1
 

Frequência cardíaca (bpm) 76,0±28,4 66,6±12,7 0,133** 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 142,7±27,6 133,0±24,5 0,186
1
 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 93,2±20,8 78,5±9,6 0,003** 

Índice de massa corporal 28,0±4,7 28,3±6,3 0,880
1
 

1
Teste T-Student; **Teste Mann-Whitney; *Teste Exato de Fisher; ¥Teste Qui-quadrado 

 

A tabela 2 representou as relações entre as variáveis da pesquisa com os grupos de 

pacientes que apresentaram e aqueles que não apresentaram o Diagnóstico de enfermagem 

Intolerância a Atividade. Com relação ao Sexo das amostras, o masculino demonstrou-se mais 

prevalente no grupo de pacientes com diagnóstico de Intolerância a Atividade apresentando 

significância estatística com p-valor= 0,022 determinada através do Teste Qui-quadrado. As 

Variáveis numéricas idade, tempo de doença (anos), Frequências Respiratória e Cardíaca, 

Pressão arterial sistólica e Índice de Massa Corporal não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos através do Teste T-Student. No entanto 

diante da análise pelo Teste Mann-Whitney na variável Pressão arterial diastólica podemos 

observar diferença significativa entre os grupos, em que o grupo com diagnóstico de 

enfermagem Intolerância a atividade apresentou uma média 78,5±9,6, ou seja, menor do que a 

média encontrada no grupo que não possui o diagnóstico, com resultado estatisticamente 

significante. 

As Comorbidades apresentaram semelhança entre os grupos estudados, não obtendo 

resultados estatisticamente significantes. Os sinais e sintomas mais frequentes que 

demonstraram importantes resultados foram o cansaço e edema presentes em 16 e 11 

pacientes com diagnóstico de Intolerância a Atividade respectivamente. No entanto, dentre 

estes, o edema foi o único que mostrou-se estatisticamente significante apresentando p-valor 

de 0,033. 
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 Dentre as variáveis nominais a Classe Funcional de NYHA III apresentou grande 

importância ao trazer como resultado alta prevalência no grupo de pacientes com Intolerância 

a atividade demonstrando grande diferença estatística através do Teste Qui-quadrado com p-

valor < 0,001 entre os dois grupos estudados. 

 

 

TABELA 3.  Apresentação da distribuição das Características definidoras e Fatores relacionados presentes no 

Grupo de Pacientes com Intolerância a Atividade N=30. Niterói, 2013. 

Características Definidoras Presente Ausente Discordante 

Alterações ECG refletindo isquemia - 30 - 

Alterações ECG refletindo arritmias - 30 - 

Desconforto aos esforços 13 13 4 

Dispneia aos esforços 3 13 14 

Relato verbal de fadiga 3 22 5 

Relato verbal de fraqueza - 30 - 

Resposta anormal da FC à atividade - 30 - 

Resposta anormal da pressão sanguínea à atividade - 30 - 

Fatores Relacionados 

   Desequilibrio entre a oferta e demanda de Oxigênio 22 1 7 

Estilo de vida sedentário 1 29 - 

Fraqueza generalizada - 30 - 

Imobilidade - 30 - 

Repouso no leito - 30 - 

Presente = apresentavam a característica definidora e fator relacionado, Ausente = não apresentavam a 

característica definidora e fator relacionado, discordante = quando não houve concordância entre a presença ou 

ausência da característica definidora e fator relacionado. 

 

Na Tabela 3, estão descritos os resultados da distribuição das Características 

definidoras (CD) e Fatores relacionados (FR) entre a amostra de pacientes que apresentam 

Diagnóstico de Enfermagem  Intolerância a Atividade. Com relação às CD, a mais presente 

foi Desconforto aos esforços. Entretanto, as que presentaram–se com menor frequência foi 

Relato verbal de Fadiga e Dispneia aos esforços presentes em apenas 3 pacientes. O Fator 

relacionado desequilíbrio entre a oferta e demanda de Oxigênio demostrou sua prevalência 

com presente em 22 pacientes da amostra, levando quase ao total de toda a amostra. O FR 

Estilo de vida sedentário apareceu em apenas um paciente e os outros Fatores relacionados 

não mostraram-se presentes na amostra.   
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QUADRO 1. Relação entre as Classes Funcionais de NYHA e a presença da principal Característica definidora 

e principal Fator Relacionado. Niterói, 2013.  

    
Pacientes sem FR desequilíbrio 

entre a oferta e demanda de O2 

Pacientes com FR desequilíbrio 

entre a oferta e demanda de O2 P-valor* 

Classe 

funcional I - 1 0,006 

  II 7 3   

  III 1 18   

  

 

Pacientes sem CD desconforto aos 

esforços 

Pacientes com CD desconforto aos 

esforços   

  

 

  

 

  

Classe 

funcional I 1 -   

  II 6 1 0,016 

  III 6 12   

*Teste Qui-quadrado. 

 

 

Através da análise pelo Teste Qui-quadrado podemos correlacionar as Classes 

Funcionais de NYHA com a Característica Definidora desconforto aos esforços e o Fator 

Relacionado desequilíbrio entre a oferta e demanda de Oxigênio que se demonstraram mais 

presentes na amostra.  A classe Funcional III que se apresentou com maior prevalência no 

grupo de pacientes com Intolerância a Atividade também demostra ter grande correlação com 

a Característica definidora desconforto aos esforços presente em 12 pacientes apresentando p-

valor de 0,016 e com o Fator relacionado desequilíbrio entre a oferta e a demanda de 

Oxigênio presente em 18 pacientes com Classe Funcional III e p-valor de 0,006, demostrando 

dessa maneira sua relação estatisticamente significativa na amostra. 
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5.1 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM INTOLERÂNCIA À ATIVIDADE E SUAS 

RELAÇÕES COM AS VARIÁVEIS CLÍNICAS E SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 

 

O processo de enfermagem é um método sistematizado para avaliar o estado de saúde 

do paciente e diagnosticar suas necessidades de cuidado, formular um plano de cuidados, 

implementá-lo e avaliá-lo quanto a sua efetividade (NANDA, 2009). A consulta de 

enfermagem é o momento ideal para por em prática esse processo, pois uma vez que a 

investigação acontece de forma holística, proporcionando o reconhecimento e compreensão 

das respostas dos pacientes frente à insuficiência cardíaca e principalmente os seus principais 

problemas e situações de risco, facilita a escolha de intervenções a serem realizadas.  

Este estudo identificou pela primeira vez a prevalência do diagnóstico de enfermagem 

intolerância à atividade, bem como as variáveis clínicas e sócio demográficas que 

demonstraram associações possíveis em pacientes com Insuficiência Cardíaca atendidos em 

consulta de enfermagem.  

Para tanto, o comitê de peritos determinaram a presença ou ausência do diagnóstico 

nem 52 pacientes. Os mesmo seguem o perfil majoritariamente masculino, com média de 

idade de 63,1 anos, tempo de doença de 8,5 anos e tempo da última internação de 33,3 meses. 

Quanto as comorbidades a hipertensão foi a mais frequente (80,8%), seguida do Diabetes 

Mellitus (34,6%). Os sinais e sintomas mais verbalizadas pelos pacientes foi o cansaço, 

edema e fadiga com classe funcional de NYHA III prevalente. O índice de massa corporal 

apresentado obteve média de 28,2 e os sinais vitais frequência cardíaca e respiratória média 
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respectivas de 70,5 e 19,7. A pressão arterial sistólica apresentou média de 137,1 com pressão 

diastólica de 84,7 a média. Destes 52 pacientes, foi estabelecido após análise de concordância 

que 30 pacientes apresentavam diagnóstico de intolerância a atividade e 22 pacientes não 

apresentavam o diagnóstico.  

A taxonomia da NANDA-I descreve 8 características definidoras e 5 fatores 

relacionados para o diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade (NANDA-I, 2009). 

Nesse aspecto a característica definidora e o fator relacionado que apareceram neste estudo 

com maior prevalência foram respectivamente desconforto aos esforços e o desequilíbrio 

entre a oferta e a demanda de oxigênio. 

O diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade pode aparecer normalmente 

elevado em pacientes com insuficiência cardíaca, sendo comprovado na amostra desse estudo 

(n=30). Em uma pesquisa realizada durante acompanhamento em clínica especializada para 

insuficiência cardíaca com 100 pacientes, o diagnóstico de enfermagem intolerância a 

atividade foi encontrado em 55 pacientes, ou seja, 55 % da amostra total apresentaram o 

diagnóstico, mostrando um valor superior a metade (CAVALCANTI et al., 2007). 

Os pacientes deste estudo com diagnóstico de intolerância à atividade obtiveram uma 

média de idade de 63,3 anos. Essa faixa etária é um pouco mais alta da apresentada pela 

Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca que refere média com idade de 60 anos, de 

acordo com o quantitativo de hospitalizações. Este fato pode ser justificado pelo aumento 

regular da expectativa de vida média e da crescente taxa das doenças crônicas no Brasil 

(BRASIL, 2006). Segundo Scattolin et al. (2007, p. 270), a incidência e a prevalência da 

insuficiência cardíaca tendem a aumentar progressivamente com o avanço da idade.  

Quanto ao sexo, houve predomínio do masculino no grupo de pacientes com 

diagnóstico de intolerância a atividade, apresentando diferença estatística significante quando 

analisada entre os grupos da amostra. Esse resultado esta intimamente relacionado ao fato da 

Insuficiência Cardíaca ser mais prevalente no sexo masculino, aproximando-se de resultados 

encontrados em outras pesquisas com amostra de pacientes ambulatoriais (GALDEANO et 

al., 2008, p. 243).    

A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus foram as comorbidades mais 

frequentes encontradas neste grupo de pacientes e são consideradas como fatores de risco para 

a via final das doenças cardiovasculares, que consiste na Insuficiência cardíaca (BRASIL, 
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2006).  Os sinais vitais de Frequência cardíaca e respiratória e a pressão arterial sistólica não 

variaram muito os seus valores entre os grupos de pacientes. No entanto encontrou-se uma 

variação de valor estatisticamente significativa em relação à pressão arterial diastólica. O 

grupo de pacientes com diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade apresentaram 

uma pressão arterial diastólica menor do que aqueles que não apresentaram o diagnóstico.  

A pressão arterial diastólica é definida como “aquela provocada pelo sangue, que, 

saindo do ventrículo esquerdo, irrompe na aorta e se propaga nas artérias, dependendo 

basicamente do débito cardíaco” (BEVILACQUA, 1993, p.155). Existem vários fatores que 

podem influenciar na variação da pressão arterial, alguns deles são, a elevação transitória da 

pressão após as refeições em decorrência da elevação do débito cardíaco e da vasodilação 

esplâncnica, queda fisiológica da pressão arterial durante o período de sono (de 10 a 15 

mmHg na pressão diastólica), elevação da pressão nas primeiras horas da manhã, na posição 

deitada os níveis pressóricos são sempre mais elevados, na posição em pé ocorre uma ligeira 

elevação da pressão diastólica devido ao aumento da resistência vascular periférica e além 

disso, os índices  pressóricos aferidos no final de uma consulta habitualmente são inferiores 

aos do início da mesma consulta, por isso é aconselhado repetir a aferição em vários 

momentos durante a consulta (PORTO, 2005). A pressão arterial diastólica pode ser 

primariamente afetada pela resistência arterial periférica (WOODS et al., 2005).  

Não foi encontrado artigos que descrevessem ou discutissem a relação da pressão 

arterial diastólica com o diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade. No entanto, a 

única característica deste diagnóstico que poderia relacionar-se com essa resposta diminuída 

da pressão arterial diastólica, seria a resposta anormal da pressão sanguínea à atividade. 

Entretanto, os valores de pressão arterial descritos no estudo não foram estabelecidos após 

realização de teste de esforço e atividades ou várias vezes durante a consulta, não podendo ser 

relacionada com o diagnóstico.  Além disso, este estudo evidenciou que os sinais e sintomas 

mais frequentes verbalizadas pelos pacientes durante a consulta foram o cansaço, edema e 

fadiga.  

O cansaço está frequentemente associado a este grupo de pacientes e pode ser 

justificado segundo Valadares et al., (2011, p.311) como fator de predisposição para a 

intolerância ao exercício em pacientes com insuficiência cardíaca devido a alterações 

periféricas sanguíneas.    
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A fadiga também apareceu neste estudo entre os sinais e sintomas mais frequentes 

relatados por pacientes com diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade, podendo ser 

justificada nesse grupo de pacientes devido à incapacidade do coração manter um débito 

cardíaco suficiente para satisfazer as necessidades teciduais de oxigênio e da redução do fluxo 

sanguíneo periférico (SOARES et al., 2008). “A fadiga também é aceita atualmente como um 

fenômeno subjetivo e multicausal, cuja origem e expressão envolvem aspectos físicos, 

cognitivos e emocionais e depende de autorrelato para ser identificada” (MOTA, CRUZ e 

PIMENTA, 2005). Podendo ser referida também pelos pacientes como fraqueza e sensação de 

peso nos membros (WOODS et al., 2005).  

A fadiga além de ser uma queixa também é considerada uma característica definidora 

do diagnóstico intolerância a atividade. No entanto, como característica definidora não obteve 

relevância para este estudo apresentando baixa frequência entre a amostra estudada. 

O edema em membros inferiores também foi um achado de sinal e sintoma mais 

frequente verbalizada pelos pacientes que apresentaram o diagnóstico de intolerância à 

atividade neste estudo. Além disso, foi a única queixa demostrou valor estatisticamente 

significante entre os grupos de pacientes. O edema é definido como “excesso de líquido 

acumulado no espaço intersticial ou no interior das próprias células”, podendo ocorrer do 

ponto de vista semiológico em qualquer sítio do organismo. O tipo mais comum é o edema 

cutâneo ou periférico, que se caracteriza pela infiltração de líquido no espaço intersticial dos 

tecidos que constituem a pele e o subcutâneo (PORTO, 2005, p.208). 

Segundo Cooper (2011, p.21), o edema periférico na insuficiência cardíaca está 

relacionado com a insuficiência de ventrículo direito, uso de medicamentos e mudanças 

compensatórias influenciadas pela pressão hidrostática e na auto-regulação do sistema 

vascular, que podem levar ao excesso de sódio. Além disso, os pacientes com doenças 

crônicas, como a insuficiência cardíaca, podem ter deficiências nutricionais que levam a 

diminuição dos níveis séricos de albumina resultando em diminuição da pressão oncótica. 

Woods et al. (2005, p.654), afirmam que “o edema se desenvolve devido a uma pressão 

venosa elevada, ou em repouso ou durante o exercício”.  

Não foram encontrados estudos que relacionasse diretamente o edema com a 

Intolerância à atividade. O diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade apresentado 

pela NANDA-I não traz como característica definidora o edema. Portanto, visto que o edema 

apareceu estatisticamente significante na amostra de pacientes com diagnóstico de 
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intolerância a atividade e que muitas vezes esses pacientes relatam dificuldades em realizar 

atividades devido ao “inchaço”, sugiro que essa queixa seja incluída na taxonomia da 

NANDA-I como característica definidora desse diagnóstico em questão. 

 Muitas vezes os pacientes com Insuficiência Cardíaca apresentam exacerbação dos 

sintomas durante o esforço físico, e a medida da tolerância ao exercício pode ser utilizada 

para avaliar a capacidade funcional, que se correlaciona com a gravidade da disfunção 

cardíaca (CARVALHO et al., 2011).  A classe Funcional de NYHA III nos pacientes com 

diagnóstico de enfermagem intolerância à atividade foi a mais prevalente, obtendo valor 

estatisticamente significativo.  

Um estudo com amostra de pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca com classe 

funcional de NYHA I,II,III, objetivou verificar as limitações pulmonares e físicas, bem como  

a qualidade de vida dos pacientes comparando com as classes funcionais da New York Heart 

Association (NYHA). Foi verificado que durante o teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), 

os pacientes estudados obtiveram valores que demonstraram ser a Insuficiência cardíaca um 

fator incapacitante no que diz respeito à capacidade físico-funcional. Os pacientes que 

apresentaram pior desempenho no TC6M eram os que possuíam classes funcionais mais altas, 

ocasionando prejuízo quanto ao desempenho funcional (NASO, 2011). Outro estudo 

importante à destacar, constatou que a maioria dos pacientes internados em unidades de 

emergência (95,7%) apresentavam classe funcional III (65,7%) (RABELO et al., 2011, p. 

245).  

Esse dado traz preocupação, uma vez que a maioria dos pacientes com diagnóstico de 

intolerância a atividade neste estudo apresentaram classe funcional NYHA III. Necessita-se 

avaliar a maneira como esses pacientes estão sendo acompanhados, e se os mesmos deveriam 

estar referenciados para unidades de maior complexidade.  

A classe funcional de NYHA III apresentou uma forte frequência e relação 

estatisticamente significativa em pacientes que apresentam desconforto aos esforços como 

característica definidora e desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio como fator 

relacionado.  

Este resultado aproxima-se de resultados encontrados em outro estudo realizado em 

Hospital Universitário de grande porte no Município de Niterói com amostra de 30 pacientes 

hospitalizados que identificou a característica definidora desconforto aos esforços em 63,6% 

dos pacientes com diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade (PEREIRA et al., 

2011). 
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Para Forgiarini et al. (2007, p. 38), “ o principal sintoma apresentado pelo paciente é o 

cansaço aos esforços, que determina limitação para a realização das atividades da vida diária.” 

O funcionamento dos músculos envolvidos no processo de respiração podem estar afetados na 

presença da insuficiência cardíaca, e se este for o caso, os pacientes podem apresentar 

fraqueza e dificuldade para respirar em diversas situações. Forgiarini et al. (2007, p. 38) ainda 

afirma que “ em estudo realizado com pacientes portadores de insuficiência cardíaca em todas 

as classes funcionais da NYHA, foi observado diminuição significativa dos volumes 

pulmonares.” Uma das causas deste volume pulmonar diminuído é o desequilíbrio entre a 

oferta e a demanda de oxigênio, considerado pela NANDA-I um fator relacionado do 

diagnóstico deste estudo e foi encontrado com muita frequência e relevância no grupo de 

pacientes com intolerância à atividade e classe funcional NYHA III, que corrobora com 

estudos citados anteriormente, onde foi demonstrado que quanto maior a classe funcional pior 

torna-se o desempenho dos pacientes na realização à frente do teste de esforço (NASO, 2011).     

Além dos fatores fisiológicos envolvidos na diminuição da capacidade do indivíduo 

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

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

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

tempo deitado e a diminuir todas as suas atividades cotidianas (NASO, 2011).  

Partindo do princípio que na classe funcional de NYHA III o paciente apresenta 

sintomas desencadeados por atividades menos intensas que as cotidianas ou aos pequenos 

esforços e que a NANDA-I traz como características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem intolerância a atividade fatores que impossibilitam a realização de atividades 

diárias requeridas ou desejadas. Percebendo esta correlação sugiro que a estratificação das 

Classes Funcionais de NYHA, possa exercer papel fundamental como instrumento de 

avaliação para determinar ou não o diagnóstico de enfermagem intolerância a atividade. 
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Este estudo identificou a prevalência do diagnóstico de enfermagem intolerância à 

atividade em pacientes com insuficiência cardíaca atendidos em consulta de enfermagem na 

Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente e relacionou este diagnóstico às variáveis 

clínicas e sócio demográficas através do método transversal utilizando análise estatística 

descritiva. 

Para tanto, caracterizou-se os mesmos quanto ao sexo, idade, tempo de doença, última 

internação, queixas, sinais vitais, comorbidades, índice de massa corporal, classe funcional e 

discutiu-se as características definidoras e fatores relacionados mais frequentes no grupo de 

pacientes com diagnóstico de intolerância a atividade. 

Dos 52 pacientes incluídos no estudo, 30 apresentaram o diagnóstico de intolerância à 

atividade, ou seja, um valor acima da metade da amostra, onde a maioria era do sexo 

masculino, com prevalência da característica definidora desconforto aos esforços e do fator 

relacionado desequilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio, que demonstraram forte 

relação estatística com a classe funcional de NYHA III apresentada pela maioria dos pacientes 

com intolerância à atividade. Sugere-se que a classe funcional pode ser uma peça chave no 

momento de diagnosticar esses pacientes, e poderia ser utilizada como uma escala de 

avaliação para a inferência do diagnóstico. 

As principais queixas relatadas foram o cansaço, fadiga e edema. Apesar do edema 

não ter sido a queixa mais relatada entre os pacientes, foi a única que obteve relação 

estatística significante, trazendo um dado muito importante nesse estudo, onde sugere-se que 

o edema deveria enquadrar-se dentro das características definidoras do diagnóstico de 

intolerância à atividade apresentados pela NANDA-I. A pressão arterial diastólica também 

demonstrou sua relação significativa, no entanto, foi considerada uma variável muito 

inespecífica, para obtenção de respostas relacionadas a intolerância à atividade.  

Sabe-se que a avaliação do paciente com insuficiência cardíaca é complexa e exige 

muita atenção quanto aos fatores responsáveis por desencadear a descompensação e 

internações frequentes. Diante da possibilidade de conhecer esses pacientes e ressaltar as 

dificuldades encontradas em manter suas atividades de vida diárias, situação esta 

condicionada pelo diagnóstico de intolerância à atividade, será possível criar estratégias e 

intervenções voltadas para que a prevalência desses fatores seja reduzida.  

Diante disso, este estudo mostrou-se relevante por sua originalidade, tanto no objetivo, 

quanto na metodologia, em apresentar e validar com peritos a prevalência do diagnóstico de 
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enfermagem intolerância à atividade e suas características definidoras e fatores relacionados 

em pacientes com insuficiência cardíaca atendidos na Clínica Coração Valente, relacionando-

os com as variáveis de caracterização apresentadas através de uma análise estatística 

criteriosa.  

Como limitação do estudo destaca-se a amostra do estudo que foi pequena, devido ao 

curto período disposto para realizar uma pesquisa científica de graduação. Assim, sugere-se a 

realização de novos estudos com amostras maiores e a diversificação de cenários para avaliar 

as respostas de forma mais ampla. 

Estudos pautados em diagnósticos de enfermagem promovem base para um raciocínio 

clínico mais crítico e reflexivo, permitindo aplicar uma prática mais exata baseada em 

evidências científicas. Esse estudo trará contribuição para futuras pesquisas no campo da 

enfermagem, já que trata-se de um modelo que leva à resultados com maior clareza e a uma 

prática de enfermagem baseada em evidências mais estruturada. Além disso, contribuirá com 

maior suporte para a equipe multidisciplinar das clínicas de insuficiência cardíaca, uma vez 

que, as respostas demonstradas pelos pacientes com diagnóstico de intolerância à atividade 

são fatores que os impedem de desenvolverem suas atividades diárias desejadas, levando-os a 

limitações e diminuição na qualidade de vida. 
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ANEXO 1-  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

 
 

QUESTIONÁRIO 

Código: 

                      CONSULTA DE ENFERMAGEM 

Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente 

        
DATA:  

 

HORA: 

 
REGISTRO NO HUAP: 

  
 

       1.1– Dados de identificação 
      

Nome: _______________________________________________________________________________________       

DN: _____/______/_____    Idade:_________          Sexo:1. (      ) masculino  2. (      ) feminino  

  Cor auto-referida: 1.(      ) branca  2.(        ) negra 3.(      ) parda 4.(     ) amarela      Naturalidade:_____________________ 

Endereço:_________________________________________________________________________________________  

Bairro:____________________ Ponto de referência:_________________________________________ 

 Cidade:____________________ Estado:__________________ Mora c/ qts pessoas?_____________ 

 Telefone/celular:_________________________________ Pessoa p/ contato:_______________________________ 

Fonte de renda:  1.(      ) aposentado      2.(      ) pensionista     3.(       ) empregado        4. (      ) sem renda     

 Renda mensal: R$_______________ 

     Escolaridade:    1.(      ) analfabeto   2.(      ) fundamental    3.(      )médio   4.(     ) superior    5.(      )pós-graduação 

 

1.(     ) completo     2.(      ) incompleto 

    Estado Civil:    1.(     ) solteiro    2.(      ) casado   3.(     )viúvo Têm filhos?1.(    )Não  2.(    )Sim, qts?_______ 

Possui acesso: 1.(    ) computador  2.(    ) DVD   

     1.2- Sinais Vitais e dados antropométricos 

     

Peso: ________Kg      Altura: _________m     IMC: ________Kg/m2      

Circ. Abdominal: 

______cm 

PA: _____________mm/Hg FC:_______bpm FR: _______irpm 

  1.3 - História pregressa 
      

 (     ) HAS       (       ) IAM           (      ) Dislipidemia                 (      )DPOC                           (     ) Endocardite       

 (     ) DM        (       ) IRA            (      ) Doença psiquiátrica      (     )Tuberculose                   (     ) Hepatite 

  (     ) AVE       (       ) IRC            (      ) AIDS                             (     )Febre reumática             (     ) Drogas ilícitas 

 (     ) Outras: _______________________________________________________________________ 

  (     ) Cirurgias. Qual?  (     ) cabeça e pescoço     (     ) abdominal       (     ) torácica            (     ) ginecológica 

                                      (     ) ortopédica               (     ) cesarianas        (     ) plástica            (     ) angioplastia 

                                      (     ) vascular                   (     ) marcapasso     (      ) oftálmica         (     ) amputação  

 Alergia? 1.(    )Não 2.(    )Sim  Qual? 1.(    ) Respiratória 2.(    ) Alimentar 3.(    ) Medicamentosa 4.(    ) Cutânea 

Especifique: ___________________________________________________________ 

  1.4- História da doença atual (IC) 

      Início: ___/___ (m/a)  Última internação:____/____/____  Motivo:__________________________ 

Início do tratamento no ambulatório do HUAP: _____/____/_____ 

    
CF NYHA Atual:   (   ) I - assintomático  (   )II- grandes esforços   (   )III- pequenos esforços   (   )IV- repouso 

Sinais e sintomas: 1.(   ) ortopnéia   2.(   ) tosse noturna  3.(   ) nictúria     4.(   ) cansaço   5.(   ) fadiga   6.(   ) hipotensão 

 

7.(   ) EAP           8.(   ) edema MMII  9.(   ) palpitações  10.(   ) síncope  11.(   ) angina pectoris    
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                           12.(   ) perda de peso > 4,5kg em 5 dias   13.(   ) outros _____________________________ 

 Provável etiologia: 1.(    ) isquêmica  2.(   ) hipertensiva   3.(   ) idiopática  4.(    ) alcoólica  5.(    ) metabólica (DM) 

                              6.(   ) chagásica    7. (   ) miocardite     8.(   ) congênita   9.(   ) valvar    10. (    ) quimio/radiotareapia   

 
11.(   ) tóxica        12.(   ) outras_______________________ 

   
1.5- História familiar 

1.(    ) Cardiopatias, especifique:______________________________________________________________________ 

2.(    ) AVE, 

quem:_________________           3.(    ) IAM, quem:______________ 4.(    ) HAS, quem:_____________ 

5.(    ) DM, quem:_____________           6.(    ) CA, quem:_______________  
  1.6 - Está sentindo alguma coisa ou tem alguma quaixa no momento? Qual?_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.7- Medicamentos utilizados 

      MEDICAMENTO DOSE VEZES/DIA MEDICAMENTO DOSE VEZES/DIA 

      
      

      

      

      

      
O uso dessas medicações tem ocasionado alguma reação? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Qual?_______________________________ 

Como vc adquire suas medicações?1.(    )Compra na farmácia   2.(   )Pega na unidade de saúde   3.(    )Outro:______________ 

DOMÍNIO 1- PROMOÇÃO DA SAÚDE 

     Você fuma?1.(     )Não 2.(     )Sim  Quantos maços por dia? _____________________    
  

Já fumou? 1.(     )Não  2.(     )Sim   A quanto tempo parou?  (     )dias (      )meses (      )anos  
  

Faz uso de bebida alcoólica?1.(     )Não 2.(      )Sim  2.1(    ) regular    2.2(    )socialmente   _______ quantidade/dia   

Já fez uso regular de bebida alcoólica e parou? 1.(     )Não  2.(      )Sim   A quanto tempo?(     ) dias       (     ) meses   (     ) anos 

Quais vacinas você possuí em dia? 1.(     ) Influenza   2.(     )Pnemococo   3.(    )Tétano   4.(    )Outras___________________ 

Quando foi sua última consulta odontológica? __________ (meses) 

   Quando foi seu último check-up? (    ) até 6 meses  (      ) até 1 ano  (     ) entre 1 e 2 anos   (     ) mais de 2 anos 

Qual foi a data do último preventivo ou visita ao urologista? _____________(meses) 

  DOMÍNIO 2 – NUTRIÇÃO 
      

Você recebeu orientação nutricional de algum profissional de saúde? 1.(    )Sim   2.(    )Não  

  Você segue alguma dieta específica?1.(    )Não 2.(    )Sim   

    Qual? 1.(    )Hipossódica  2.(    )Hipocalórica   3.(    )Hipolipídica  4. (    )Hipoglicêmica          

  Quantas refeições você faz por dia? _________ Você costuma sentir nâuseas? 1.(    )Não  2.(    )Sim     Freq:__________ 

Você costuma ter êmese? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Freq:__________  

   Você têm:  1.(    ) dificuldade de mastigar  2.(    ) dificuldade de deglutição  3.(    ) paladar diminuído 4.(    )Nenhum desses 

Você usa prótese dentária? 1.(   )Não  2.(   )Sim   (    )superior   (    )inferior 

   Quanto você costuma ingerir de líquido por dia? _______________ Você costuma sentir sede? 1.(    )Não   2.(    )Sim 

Você recebeu alguma orientação para controlar sua ingesta de líquidos? 1.(    )Sim   2.(    )Não  

  DOMÍNIO 3 – ELIMINAÇÃO E TROCA 
     

3.1-Hábitos intestinais 

      Quantas vezes por semana você evacua?1.(    )Todos os dias  2.(    )1-3 vezes   3.(    )mais de 3 vezes 

 Quantas vezes por dia? 1.(    )uma    2.(    )duas    3.(    )várias vezes 

   Característica:1.(    )normal   2.(    )pastosa   3.(    )diarréica   4.(    )endurecida  

   Você sentiu algum desconforto ou observou alguma alteração? 1.(    )nenhum  2.(    )tenesmo 3.(    )hematoquezia 

 4.(    )melena  5.(    )esteatorréica 6.(    )hemorróida   7.(    )cólica  8.(    )flatulência   9.(    )dor  10.(    ) Outros_____________ 

3.3-Hábitos urinários 
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1.(    )Espontânea  2.(    )CVD, motivo:___________________ 3.(    )Cistostomia, motivo:_________________________  

Quantas vezes você urina por dia?____________ 

     Qual o período mais frequente das micções? 1.(    )Dia 2.(    )Tarde 3.(    )Noite 

   Você acorda pra urinar?1.(    )Não 2.(    )Sim  Quantas vzs a noite?______  Isso te atrapalha?1.(    )Não 2.(    )Sim   

Aspecto da urina: 1.(     )  hematúria 2. (    ) urina turva  3.(    ) urina límpida   4.(     ) presença de grumos  

 DOMÍNIO 4- ATIVIDADE E REPOUSO 
     

4.1-Sono e repouso 
      

Quantas horas você dorme por noite? _________horas/noite   

    Qual é o seu tipo de sono? 1.(     )Ininterrupto  2. (    )Acorda durante a noite  3.(    )Agitado   4.(     )Acorda descansado 

Você demora pra dormir? 1.(    )Não  2.(    )Sim  Você têm insônia? 1.(    )Sim  2.(    )Não 

  Usa medicação pra dormir? 1.(    )Não   2.(    )Sim  Qual/dose?___________________________________ 

 Você costuma dormir no período do dia? 1.(    )Não  2.(    )Sim 

    
 

       4.2-Atividade/Exercício 

      Como você consegue realizar as seguintes atividades? 

    0-completamente dependente/ 1-Requer ajuda de outra pessoa e aparelho ou artefato/ 2-Requer ajuda de outra pessoa para  

auxílio, supervisão ou ensino/ 3-Requer uso de aparelho / 4-Independente 

   (    )Alimentar-se 

 
(    )Vestir-se 

 

(    )Higiene corporal 

  (    )Mobilidade no leito (    )Deambular 

 

(    )Higiene íntima 

  Você têm alguma limitação para: 1.(    )subir escada  2.(    )cuidar da casa/trabalhar  3.(    )outra_________________________ 

Quais são as limitações físicas durante atividade? 1.(   )nenhuma  2.(   )cansaço   3.(    )tontura  4.(    )dispnéia  5.(   )outra 

Você pratica atividade física? 1.(    )Não  2.(    )Sim  (    ) vezes por semama. Qual?___________________________________ 

O que você costuma fazer como atividade de lazer?____________________________________________________________ 

Existe alguma atividade que gostaria de fzr e não pode? 1.(   )Não  2.(   )Sim Causa:__________________________________ 

DOMÍNIO 5- PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO 
     

Você é ansioso(a)? 1.(   )Não  2.(   ) Levemente  3.(   ) Moderadamente 4.(   )Muito, pq? _____________________________ 

Você possuí a visão: 1.(    )preservada   2.(    )prejudicada   2.1.(    )usa lente ou óculos 

  Você possuí a audição: 1.(    )preservada   2.(    )prejudicada   2.1.(    )usa prótese auditiva 

  A fala demonstra ser: 1.(   ) normal         2.(   ) murmurada    3.(    )arrastada    4.(    )afasia expressiva 

 Você possuí alterações no tato? 1.(    )Não  2.(    )diminuído    3.(    )ausente  Local:_______________________________ 

Você apresenta algum problema de memória? 1.(   )Não   2.(   )Sim, qual? 

   1.(   )dificuldade de tomar decisões 

 
5.(    )síncope 

  2.(    )dificuldade de lembrar coisas recentes 

 
6.(    )vertigem 

  3.(    )dificuldade de lembrar coisas passadas 

 

7.(    )incapacidade de raciocínio 

lógico 

 4.(    )dificuldade de aprender coisas novas 

     Alguém te explicou o que é IC? 

 
1.(    )Não 2.(    )Sim 

   Você procurou saber de alguma maneira? 1.(   )Não  2.(    )Sim, qual?________________________________ 

O que considera importante aprender sobre sua doença? 1.(    )nada  2.(    )como e porque ela ocorre   3.(    )tratamento 

 
  

     4.(    )como me cuidar melhor    5.(    )outro___________________ 

Você sabe quais medicamentos toma? 1.(    )Não 2.(    )Sim 

   Você sabe pra que serve cada medicamento? 1.(    )Não 2.(    )Sim 

   DOMÍNIO 6- AUTOPERCEPÇÃO 
     

Como você se considera? 1.(   )feliz  2.(    )triste 3.(    )inseguro  4.(    )depressivo  5.(    )ansioso   7.(    )corajoso 

  8.(    )bonito  9.(    )feio 10.(    )nervoso 11.(    )agressivo 12.(   )outro______________ 

Gostaria de ser diferente? 1.(    )Não  2.(    )Sim   Por quê?_____________________________________________ 

Você acha que contribui de alguma forma para o seu tratamento?1.(    )Não  2.(    )Sim, como?_________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

Você está satisfeito com sua aparência, estilo de vida e realizações?1.(    )Não   2.(    )Sim Por quê?_____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

DOMÍNIO 7- RELACIONAMENTO DE PAPEL 
     

Como você acha que é a sua relação com: 
 

    1.Afetivo    2.Conflituoso    3.Indiferente     4.Não se aplica 

    (    )sua família (    )marido/esposa  (    )filhos (    )amigos (    )vizinhos (    )trabalho 

 
 

A doença afetou de alguma maneira: 1.(    )sua família   2.(    )seu trabalho   3.(    )seu lazer   4.(    )suas finanças 

 
 

 5.(    )Outro____________ 

    DOMÍNIO 8- SEXUALIDADE 
      

Como é sua função sexual? 1.(    )não tenho mais      2.(    )satifatória       3.(    )insatisfatória 

 
 

 
Por quê?______________________________________________________________ 

Utiliza algum método anticonceptivo? 1.(    )Não 2.(    )Sim Qual?____________________________ 

Apresenta alguma lesão ou alteração nos órgãos sexuais? 1.(    )Não 2.(    )Sim 

  DOMÍNIO 9- ENFRENTAMENTO/TOLERÂNCIA AO ESTRESSE 
   

Em geral, como você acha que está enfrentado esse momento na sua vida? 

   (    ) medo 

 

(    )alegria    (   ) agitação (    )desesperança  (    )pessimismo 

(    ) ansiedade 

 

(    )preocupação            (   ) agressividade (    )frustração      (    )insatisfação 

(    ) tristeza 

 

(    )nervosismo   (   ) negação (    )raiva              (    )desejo de morrer 

(    ) dificuldade de adaptação (   ) apatia (   )solidão (    )culpa 

  DOMÍNIO 10- PRINCÍPIOS DE VIDA 
     

Você possuí alguma crença religiosa? 1.(    )Não 2.(    )Sim Qual?__________________________ 

Você acha que a sua fé ajuda no enfrentamento dos problemas contidianos? 1.(    )Não  2.(    )Sim 

 
 

Por quê?_________________________________________________________________________________________ 

DOMÍNIO 11- SEGURANÇA/PROTEÇÃO 
     

Você sente tontura/vertigem ao mudar de posição? 1.(    )Não 2.(    )Sim 
 

  Já teve alguma quedas? 1.(    )Não 2.(    )Sim, como?__________________________________________________________ 

DOMÍNIO 12- CONFORTO 
      

Você sente alguma dor? 1.(    )Não 2.(    )Sim Onde?_____________________________________________ 

Quanto tempo ela costuma durar? 1.(    )segundos  2.(    )minutos  3.(    )horas 

   Você a sente a muito tempo? 1.(    )Não      2.(    )Sim 

    Qual é a sua frequência? 1.(    )todos os dias 2.(    )1-2 vzs semanais  3.(    )3-5 vzs semanais 

 
  

1.(    )constante   2.(    )alternate   

   Quais são os fatores desencadeantes? 1.(    )estresse 2.(    )atividade física   3.(    )cansaço  4.(    )outro__________________ 

O que você costuma fazer para aliviá-la? 1.(   )repouso       2.(    )mudança de posição   3.(    )massagem 4.(   )medicação     

EXAME FÍSICO 

      Estado mental:     1.(   )consciente  2.(    )inconsciente 3.(   ) orientado 1.(    )auto 2.(    )crono 3.(    )espaço 

 
 3.(   )sonolento   4.(    )inquieto       5.(    )desatento 

   Cavidade oral: 1.(    ) íntegra 2.(     ) com lesões. Especifique: ________________    3.(    )Prótese: superior / inferior 

Crânio: 1.(   )normal 2.(    )lesões no couro cabeludo    3.(    )cefaléia 

  Pescoço: 1.(    )sem alterações 2.(    )com alterações, quais?__________________________________ 

Pele/tecido: 1.(    )sem alterações  
2.(    

)palidez 

3.(    

)cianose 
4.(    )ictérica 

5.(    )anasarca 

 
6.(    )lesões, locais:_________________________________ 

 
  

 
7.(    )úlceras, local, tipo e classif.:__________________________________________________________ 

 Turgor da pele: 1.(   )Hidratada 2.(    )Desidratada  3.(    )Fria 4.(   )Pegajosa 5.(    )Sudoréica  

 Turgor das mucosas: 1.(    )Hidratada        2.(   )Desidratada 

  Membros superiores 

      1.(    )Sensibilidade de força motora preservada 

 

2.(    )Paresia 3.(    )Plegia 4.(    )Cianose 
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5.(    )Edema, local:______________, cacifo:_____/+4 6.(    )Hematoma, local:_________________________ 

7.(    )Outro______________________________________ 

    Membros inferiores 

      1.(    )Sensibilidade de força motora preservada 

 

2.(    )Paresia 3.(    )Plegia 4.(    )Cianose 

5.(    )Edema, local:______________, cacifo:_____/+4 6.(    )Hematoma, local:_________________________ 

7.(    )Outro______________________________________ 

    Respostas Cardiovasculares/ Pulmonares 

     Pulso:  Ritmo: 1.(    )regular 2.(    )irregular                    Intensidade:1.(    ) forte   2.(    )filiforme    

 Perfusão periférica: 1.(    )normal   2. (    ) diminuída                 Turgência de jugular:   1.(    )Não     2.(    )Sim 

 Tórax: 1.(    ) sem alterações anatômicas                        2.(    )com alterações anatômicas, qual?_________________ 

 
3.(    ) expansão torácica normal                         4.(    )expansão torácica diminuída 

 Respiração: Amplitude: 1.(    )superficial    2.(    )profunda 

    
 

Ritmo: 1.(    )normal  2.(    )dispnéico 3.(    )Cheyne-stokes   4.(    )Biot   5.(    )Kussmaul   

 
 

            6.(    )suspirosa  7.(    )tiragem 

    Tosse: 1.(    )Não 2.(    )Sim 1.(    )produtiva   2.(    )seca   3.(    )ineficaz 

  Ruídos pulmonares: 1.(    )vesicular  2.(    )sibilos 3.(    )estritor 4.(    )crepitações 5.(    )atrito pleural  6.(    )roncos 

Ictus cordis: 1.Localização:____________________ 2.Extensão:______cm   3.Mobilidade preservada:1.(    )Não 2.(    )Sim 

Ausculta cardíaca: 1.(   )B3   2.(   )B4   3.(   )sopro   4.(    )atrito peric. 5.(   )click, estalido  

  
  1.(   )normofonético    2..(   )hipofonético 

    3.2-Abdome: 1.(    )plano   2.(    )globoso 3.(    )escavado  4.(    )flácido 5.(    )distendido  6.(    )peristalse presente 

                      7.(    )peristalse ausente       8.(    )resistente a palpação     9.(    )indolor  10.(    )hepatomegalia 

                     11.(    )Doloroso, região:___________________________________________________ 

                     12.(    )Massa palpável, região:______________________________________________ 

         
1.6- Exames laboratoriais  

      

 
Valores encontrados Valores de referência Data:______/_____/______ 

1.Uréia 

 

10-50mg/dl 

   2.Creatinina 

 

0,4-1,3mg/d 

   3.Sódio 

 

135-147mg/d 

   4.Cálcio 

 

1,0-1,3mEq/dl 

   5.Potássio 

 

3,5-5,5mEq/dl 

   
6.Hemoglobina 

 

H: 13,5 a 18,0g/dl       

M:11,5 a 16,4g/dl 

   
7.Hematócrito 

 

H: 40 a 54%                      

M:36 a 47% 

   
8.Leucócitos 

 

4000 a 10000/ul 

   
9.Plaquetas 

 

130.000 a 400.000ul 

   
10.Glicose 

 

70-110mg/dl 

   
11.CPK 

     
12.CK-mb 

     
13.Troponina 

     

        
Eletrocardiograma de ____/____/________ 

     
Ritmo: (  ) Sinusal (   ) Fib Atrial FC: ........... spm P: ........ s PR: ........ s QRS: ........ s AQRS: ................0 QT: .......... s 

(   ) ADIRV (   ) BAV 10 (   ) BAV 20 (   ) BAV 30 (   ) SAE (   ) SAD (   ) SVD (   ) SVE (   ) BRD incomplete 

(   ) BRD completo (   ) HBAE/BDAS (   ) BRE incompleto (   ) BRE completo (   ) ESSV (   ) ESV 

 
(   ) Inatividade elétrica em parede: ................................................................. (   ) AIRV em parede ................................. 
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Ecocardiograma ___/___/____ AE: .......... VolAE: .......... Ao: .......... VEd: ...........  VEs: .......... SIVd: .......... PPVEd: ........  

VD: .......... Função sistólica: (   ) VE normal (   ) Disf. leve VE (   ) Disf. mod. VE (   ) Disf. grave VE 
 

FE Teicholz: ........... % FE Simpson: .......... % (   ) VD normal (  ) Disf. leve VD (   ) Disf. mod. VD (   ) Disf. grave VD 

Função diastólica: (   ) Normal Disfunção: (   ) grau I (   ) II (   ) III (   ) IV E/A: ......... E’: .......... E/E’: ..... ......  
 

Pressão sistólica da artéria pulmonar: .............................. mmHg. 

    
Outros: _________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

        1.7- Anotações 

       ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

1.8- Diagnósticos da NANDA 

      __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

        

  
Assinatura e Carimbo do profissional responsável 
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ANEXO 2 – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 3 - MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: Impacto de um Programa para Pacientes com Insuficiência Cardíaca (PEPIC) no 

Conhecimento e Autocuidado e na Adesão Terapêutica. 

O (A) Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa acima, de 

responsabilidade da enfermeira Cristina Silva Arruda com orientação da professora doutora 

Ana Carla Dantas Cavalcanti, que busca proporcionar: informações e conhecimento sobre a 

Insuficiência Cardíaca, para pessoas que possuem essa doença, e conhecer como seguem o 

tratamento recomendado pelo médico e sua equipe, os fatores que dificultam tomar os 

medicamentos prescritos recomendados, sua qualidade de vida e quantas vezes precisou de 

atendimento de emergência e internação. 

Para isso, caso o (a) Sr. Aceite participar voluntariamente, além de ser acompanhado 

na Clínica de IC, com consulta médica, fisioterápica, farmacológica e de enfermagem, 

também poderá participar de atividades em grupo com outros pacientes que possuem 

Insuficiência Cardíaca para a troca de experiências e receber ligações telefônicas semanais 

para que você possa retirar suas dúvidas, dizer como está se sentindo nos últimos dias e 

receber orientações de como deve agir para se cuidar melhor. Ou apenas continuar seguindo o 

seu tratamento no ambulatório da clínica conforme já vem realizando. 

Em todas essas atividade o (a) Sr. (
a
) deverá responder a algumas perguntas, mas só 

deverá responder caso se sinta a vontade. 

Todas essa atividades serão disponibilizadas por aproximadamente 4 meses, mas o (a) 

Sr.(
a
) poderá deixar de participar deste estudo a qualquer momento sem que isso cause 

nenhum comprometimento no seu atendimento habitual para o tratamento da Insuficiência 

Cardíaca. 

O desenvolvimento desta pesquisa é importante para que possamos conhecer os 

fatores que dificultam, ou facilitam o seguimento do tratamento para a Insuficiência Cardíaca 

indicado e assim possamos melhorá-lo, fazendo com que as complicações e os desconfortos 

causados por esta doença sejam menores. Desta forma, as informações dadas pelo (a) Sr.(
a
) 
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serão confidenciais, para isto elas serão codificadas e apenas os pesquisadores terão acesso a 

elas na íntegra. 

Entretanto, para que essa pesquisa seja possível o (a) Sr.(
a
) deverá dispor de alguns 

dias para que possa comparecer nas visitas ambulatoriais agendadas e nas reuniões de grupo e 

dispor de contato telefônico fixo. Além disso, não podemos ressarci-lo com as despesas de 

sua locomoção. Mas, estaremos dispostos a retirar qualquer dúvida que surja e propor o 

melhor tratamento possível para acompanhá-lo (a). 

Assim, conforme as informações dadas acima, de forma clara e detalhada, livre de 

qualquer forma de constrangimento e coerção: 

Eu,_____________________________, RG n
0 

_________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito, 

sendo orientado por __________________, RG n
0
 _________________ do propósito, 

natureza e duração desta pesquisa, que estará realizando o estudo sob coordenação da Prof. 

Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti, respondendo todas as dúvidas e questionamentos que me 

surgiram, sendo-me entregue uma cópia deste termo. 

 

                                                                        Niterói, ___ de _______ de ____. 

 

     _____________________________                            _______________________ 

Nome e assinatura do paciente                                        Nome e assinatura do responsável                 

                                                         

 

 

  

 

 

 




