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RESUMO 

 

NELSON, A.R.C. Acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico mobilidade física 

prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares invasivos. Natal, 

2018.Dissertação (Mestrado acadêmico em enfermagem). 61f.  Departamento de enfermagem. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2018. 

 

Objetivou-se analisar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Mobilidade Física Prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares 

invasivos. Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica, desenvolvido na clínica cirúrgica de 

um Hospital Universitário do Rio Grande do Norte, com amostra de 140 pacientes, maiores de 

18 anos, no pós-operatório de procedimentos cardiovasculares invasivos, a partir de um 

instrumento elaborado de acordo com os indicadores clínicos do diagnóstico Mobilidade Física 

Prejudicada, baseados na NANDA Internacional. Medidas de acurácia diagnóstica foram 

calculadas, a partir de modelos de classe latente ajustados com a aplicação de efeitos 

randômicos. Os resultados apontaram predominância do sexo masculino, com idade média de 

59 anos, histórico de tabagismo e portadores de comorbidades crônicas associadas, como 

hipertensão e diabetes. Houve prevalência de 55,45% do diagnóstico Mobilidade Física 

Prejudicada, sendo os indicadores clínicos que melhor predizem o diagnóstico, com maior 

sensibilidade para este, a redução nas atividades motoras grossas, dificuldade para virar-se e 

redução na amplitude de movimentos, e com maior especificidade: tremor induzido pelo 

movimento e tempo de resposta prolongado.Verificou-se que indivíduos submetidos a cirurgias 

cardíacas de grande porte possuem 100 vezes mais chances de ter Mobilidade Física 

Prejudicada. As evidências geradas por esse estudo contribuíram para o conhecimento do 

diagnóstico entre os pacientes em pós-operatório por condições cardiovasculares. Constatou-

se, portanto, a necessidade de cuidados de enfermagem direcionados aos pacientes que se 

submetem a procedimentos cardiovasculares invasivos, possibilitando o indivíduo retornar ao 

seu estado de independência. Esses achados podem auxiliar na maior confiabilidade nas 

avaliações clínicas do enfermeiro, fator importante para a enfermagem em seus diversos 

contextos, inclusive na consolidação e reconhecimento de sua prática baseada nas necessidades 

do paciente. Palavras-chave: Enfermagem. Diagnóstico de enfermagem. Limitação da 

mobilidade. Cirurgia torácica. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

NELSON, A.R.C.. Accuracy  of clinical indicators of nursing diagnosis imparied  physical 

mobility  in patients submitted to invasive cardiovascular procedures. Natal, 2018. 

Dissertation ( Academic Master in nursing). 61f. Graduate Program in nursing. Federal 

University of Rio Grande do Norte. 2018. 

 

The objective of this study was to analyze the accuracy of the clinical indicators of the diagnosis 

of Physical Impaired Physical Impairment in patients undergoing invasive cardiovascular 

procedures. This is a diagnostic accuracy study, developed in the surgical clinic of a University 

Hospital of Rio Grande do Norte, with a sample of 140 patients, over 18 years of age, in the 

postoperative period of invasive cardiovascular procedures, using an elaborate instrument 

according to the clinical indicators of Physical Impairment, based on NANDA International. 

Measures of diagnostic accuracy were calculated from latent class models adjusted with the 

application of random effects. The results showed a predominance of males, with a mean age 

of 59 years, smoking history and associated chronic comorbidities such as hypertension and 

diabetes. There was a prevalence of 55.45% of the Impaired Physical Mobility diagnosis, with 

the clinical indicators that best predict the diagnosis, with greater sensitivity to this, a reduction 

in gross motor activities, difficulty in turning and a reduction in the range of movements, and 

greater specificity: Movement-induced tremor and prolonged response time. It was verified that 

individuals undergoing large cardiac surgeries are 100 times more likely to have Impaired 

Physical Mobility. The evidence generated by this study contributed to the knowledge of the 

diagnosis among patients in the postoperative period due to cardiovascular conditions. 

Therefore, the need for nursing care aimed at patients who undergo invasive cardiovascular 

procedures, which enable the individual to return to his or her independence status, was 

contacted. These findings can help in the greater reliability in the clinical evaluations of the 

nurse, an important factor for the nursing in its diverse contexts, including in the consolidation 

and recognition of its practice based on the needs of the patient. Keywords: Nursing. Nursing 

diagnosis. Limitation of mobility. Thoracic surgery. 

 



  

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica da amostra de pacientes em pós-

operatório de procedimentos cardiovasculares do HUOL. Natal, 2018. (n= 

140)........................................................................................................................................... 26 

       Tabela 2 - Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Mobilidade 

Física Prejudicada entre os pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares no HUOL. 

Natal, 2018. (n=140)..................................................................................................................28 

Tabela 3 - Associação entre os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Mobilidade 

Física Prejudicada relacionada ao porte do procedimento. Natal, 2018. 

(n=140)..................................................................................................................................... 29 

Tabela 4 - Medidas de acurácia diagnóstica para os indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Mobilidade Física Prejudicada obtidas a partir do modelo de classe latente 

ajustado. Natal,2018..................................................................................................................31 

Tabela 5 - Probabilidades posteriores para Mobilidade física prejudicada (MBF) a partir dos 

conjuntos de indicadores clínicos do modelo de classe latente ajustado. Natal, 2018.............32 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ATC Angioplastias Periféricas Coronarianas 

CEC  Circulação extracorpórea 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

DAC Doença Artéria Coronariana 

DATASUS Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

DE Diagnósticos de enfermagem 

DP Desvio Padrão. 

HUOL Hospital Universitário Onofre Lopes 

IAM Infarto Agudo do Miocárdio 

IC Intervalo de confiança 

NANDA North American Nursing Diagnosis Association 

OMS Organização Mundial de Saúde 

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 

OR Odds ratio 

PE Processo de enfermagem 

SAE Sistematização da assistência de enfermagem 

SBCCV Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 

SE Sensibilidade 

SP Especificidade 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

UTI Unidade de Terapia Intensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SUMÁRIO 

1    INTRODUÇÃO 9 

2    OBJETIVOS 15 

2.1 GERAL 15 

2.2 ESPECÍFICOS 15 

3   REFERENCIAL TEÓRICO 16 

3.1 ESTUDOS DE ACURÁCIA DIAGNÓSTICA E SUA RELAÇÃO COM A 

ENFERMAGEM. 16 

3.2 O PROCESSO DE ENFERMAGEM E A TEORIA DE VIRGINIA HENDERSON 17 

4   MATERIAIS E MÉTODOS 20 

4.1 LOCAL DE ESTUDO 20 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 21 

4.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 22 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 23 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 25 

5    RESULTADOS 26 

6    DISCUSSÃO 34 

7    CONCLUSÃO 42 

      REFERÊNCIAS 44 

     APÊNDICE A - FORMULÁRIO: Acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico 

Mobilidade Física Prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos 

cardiovasculares invasivos. 50 

     APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 54 

     APENDICE C - DEFINIÇÕES OPERACIONAIS E CONCEITUAIS DOS 

INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO MOBILIDADE FÍSICA 

PREJUDUCADA. 58 

    ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 60 

 



9  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O caminho ao objeto de estudo se deu pela inquietação da pesquisadora em vivenciar na 

prática assistencial de uma clínica cardiológica a necessidade de uma assistência de 

enfermagem sistematizada, de forma a permitir diagnósticos mais coerentes com as reais 

necessidades dos pacientes cardiopatas submetidos a procedimentos cardiovasculares 

invasivos, e assim prover intervenções mais eficazes.  

Além disso, a escolha pelo diagnóstico de enfermagem mobilidade física prejudicada 

relaciona-se à dificuldade na população assistida em manter suas atividades após procedimentos 

cirúrgicos, e pela consciência do papel fundamental do enfermeiro, como postulado por 

Virginia Henderson, em sua teoria, em cooperar com a breve independência e reabilitação do 

paciente.  

Assim, diante de tal problemática, surgiu o interesse em desenvolver um estudo, com 

potencial em produzir evidências científicas consistentes, capazes de auxiliar os enfermeiros a 

inferirem o diagnóstico de enfermagem mobilidade física prejudicada com maior segurança em 

indivíduos no pós-operatório de procedimentos cardiovasculares invasivos.  

Ademais, a partir do reconhecimento da importância na precisão do raciocínio clínico e 

do julgamento diagnóstico para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, 

acredita-se que esse estudo contribuiu para o desenvolvimento e refinamento da linguagem 

diagnóstica e para uma atenção de enfermagem direcionada às reais necessidades do paciente 

submetido a procedimentos cardiovasculares invasivos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são 

as maiores responsáveis pelo número de óbitos em todo o mundo.  Dados de 2017 apontam que 

mais da metade dessas mortes são ocasionadas pelas doenças isquêmicas coronarianas, 

acidentes vasculares encefálicos, câncer e diabetes mellitus (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2017). A contribuição das doenças cardiovasculares para a mortalidade mundial ficou 

em torno de 17,7 milhões de pessoas, em 2017, representando 31% de todas as mortes em nível 

global (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2017).  

Seu tratamento pode dar-se por meio da abordagem clínica, hemodinâmica ou cirúrgica. 

A opção invasiva é realizada quando há probabilidade de uma vida útil superior ao tratamento 

clínico. Trata-se de procedimentos com repercussões orgânicas que alteram de diversas formas 

os mecanismos fisiológicos, implicando necessidade de cuidados intensivos para reestabelecer 

a capacidade funcional do paciente (SOARES, 2017). 
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Estimativas apontam que no país sejam realizadas aproximadamente 40 mil 

intervenções hemodinâmicas para condições cardiovasculares, em sua maioria, com colocação 

de stent, no qual o Sistema Único de Saúde é responsável por mais de 80% de seu financiamento 

(BRASIL, 2017). O Brasil é o segundo país no mundo em cirurgias cardíacas com um total de 

aproximadamente 102 mil procedimentos por ano (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2017). 

 Entretanto, no pós-operatório, o paciente pode ter vários tipos de complicações, desde 

neurológicas, pelo uso da CEC (circulação extracorpórea), cardiorrespiratórias, dor intensa, e 

até mesmo complicações psicológicas, como ansiedade e dificuldade de aceitação da nova 

rotina (ASSIS, 2014); complicações pós-operatórias são frequentes e determinantes no tempo 

de internação hospitalar, podendo influenciar na recuperação funcional do paciente (SANTOS 

et al, 2017).  

Segundo Virginia Henderson, o enfermeiro deve, em seu plano de cuidados, traçar 

intervenções capazes de atender as necessidades de seu paciente, o que envolve sua reabilitação 

física, religiosa, espiritual, motora, entre outras, auxiliando na manutenção de suas necessidades 

básicas e garantindo que sua independência funcional seja garantida tão rápido quanto possível 

(HENDERSON, 2006). 

Assim, é fundamental que esse profissional elabore um plano de intervenções 

direcionado ao paciente submetido à cirurgia cardiovascular, por se tratar de um paciente 

crítico, com mudanças constantes em seu quadro clínico e que precisa de cuidados específicos 

e intervenções imediatas para sua breve reabilitação. 

Tendo em vista que a Enfermagem em sua prática diária aperfeiçoa seus conhecimentos 

e trabalha para propor novas alternativas, a fim de melhorar a assistência prestada aos pacientes, 

sempre fundamentada no método científico, torna-se importante ancorar-se no processo de 

enfermagem (PAANS, 2011). O Processo de Enfermagem (PE) é parte integrante da SAE 

(Sistematização da Assistência de Enfermagem) e pode ser definido como aplicação prática de 

um instrumento metodológico para padronizar a assistência do paciente. É utilizado para 

favorecer o cuidado em relação à organização das condições necessárias para que este se 

concretize (RIEGEL; OLIVEIRA JÚNIOR, 2017). 

O PE de acordo com a Resolução 272/2002 é constituído basicamente de cinco etapas: 

histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de ações, implementação 

e avaliação. Esse processo representa o instrumento de trabalho do enfermeiro com o objetivo 

focado em identificar as reais necessidades de cada paciente e direcionar o cuidado e a sua 

equipe às ações a serem realizadas (COFEN, 2002).  
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Os diagnósticos de enfermagem são norteadores do cuidado, pois permitem planejar a 

assistência de cada indivíduo.  É a segunda etapa do PE e o resultado da análise crítico-reflexiva 

dos dados coletados, na qual são identificados sinais e sintomas passíveis de intervenções. 

O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a escolha das intervenções específicas para 

o alcance dos resultados esperados pelo enfermeiro em seu plano de cuidados (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

Dentre os sistemas de classificação de Diagnósticos de Enfermagem (DE), a taxonomia 

da NANDA Internacional (NANDA-I) é a mais utilizada em todo o mundo e por isso foi 

escolhida para embasar esse estudo. As taxonomias foram desenvolvidas para padronizar a 

linguagem que os enfermeiros utilizam na descrição ou na caracterização dos fenômenos que 

identificam, tratam e avaliam em seus pacientes. (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 

 Os DE da NANDA-I são compostos por rótulo ou título, definição; características 

definidoras, que são os sinais e sintomas identificados no cliente; fatores relacionados ou de 

risco, população em risco e condições associadas (HERDMAN; KAMITSURU, 2018). O 

presente estudo trata especificamente da acurácia dos indicadores clínicos ou características 

definidoras do DE Mobilidade Física Prejudicada.  

O processo do diagnóstico envolve, portanto, interpretação e julgamento clínico das 

respostas humanas de cada indivíduo, o que requer habilidades de pensamento crítico e de 

tomada de decisão. O estabelecimento de um diagnóstico incorreto pode acarretar diversos 

problemas ao paciente, que vão desde o retardo de seu internamento até o agravamento de seus 

problemas de saúde. 

Nesse contexto, torna-se importante pesquisa que avalie a acurácia dos diagnósticos, 

que é definida como a capacidade de determinado indicador clínico em classificar corretamente 

os indivíduos, na ausência ou presença do diagnóstico de enfermagem (ARAÚJO; LOPES; 

SILVA; 2012).  

Importante destacar que o DE é traçado através da interpretação dos sinais e sintomas 

dos indivíduos, também chamados de indicadores clínicos, que constituem as características 

definidoras de cada DE. Dentre as medidas para mensurar a acurácia estão a sensibilidade e a 

especificidade, que são medidas capazes de avaliar a relação direta entre cada indicador clínico 

e a presença ou não do diagnóstico de enfermagem. Ou seja, os indicadores clínicos são as 

características definidoras dos diagnósticos de Enfermagem e sua acurácia pode ser 

determinada por meio da identificação da sensibilidade e da especificidade de cada 

característica definidora em estar ou não presente, quando na presença ou ausência do 

diagnóstico. 
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Estudos de acurácia que envolvam uma utilização mais eficaz do processo de 

enfermagem possibilitam ao enfermeiro identificar, compreender, descrever, explicar e/ou 

predizer como o paciente responde aos problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar 

que aspectos dessa resposta necessitam da intervenção do enfermeiro (GARCIA, 2000).  

Diante disso, acredita-se que o estudo das medidas de acurácia dos indicadores clínicos 

em populações especificas, no caso em tela, pacientes submetidos a procedimentos 

cardiovasculares invasivos, podem contribuir para o conhecimento mais amplo das reais 

necessidades desta clientela. 

Entretanto, das possibilidades diagnósticas durante todo período pós-operatório, a 

Mobilidade Física Prejudicada demanda significativa atenção da Enfermagem por representar 

grandes possibilidades de complicações, e, dessa maneira, uma necessidade latente de 

intervenções específicas para prevenir transtornos posteriores durante a recuperação deste 

paciente (CARVALHO, 2012; CRUZ, 2010; NAKASSATO, 2015). É importante observar a 

relação entre o tempo cirúrgico, ou seja, o porte da cirurgia, e as repercussões no estado clínico 

do paciente em pós-operatório (DISTELMAIER et al, 2018). 

Existem três componentes principais para determinar os níveis de cuidados pós-

operatórios: tipo de cirurgia (extensão e duração da cirurgia), capacidade funcional 

cardiopulmonar do paciente e procedimento de emergência versus eletivo, uma vez que o 

paciente de emergência não será pré-otimizado e pode ser fisiologicamente comprometido e, 

portanto, em maior risco (ODEDRA; GAMLIN, 2010). Assim, para esse estudo, foram 

consideradas as cirurgias eletivas de pequeno e grande porte. 

Nesse contexto, quanto ao porte, os procedimentos cirúrgicos podem ser classificados 

em: pequeno, médio e grande. Isso está relacionado ao risco cardiológico do procedimento e, 

consequentemente, a probabilidade progressiva de perda de sangue e de fluidos corporais 

durante a cirurgia (CHEEVER, 2016). Nesse estudo, foi considerado pequeno porte os 

procedimentos cardiovasculares hemodinâmicos e de grande porte, as cirurgias cardíacas.  

Independente do porte do procedimento realizado, um procedimento cardiológico 

invasivo sempre gera preocupação e possibilidade de riscos, já que se trata de uma intervenção 

voltada a um órgão vital; sendo, portanto, indispensável o controle hemodinâmico e a 

estabilidade clínica do paciente. 

O pós-operatório inicia-se com a admissão do paciente na unidade de recuperação pós 

anestésica e termina com a avaliação deste na clínica ou em casa (CHEEVER, 2016). Esse é o 

período mais crítico da recuperação do paciente; por isso, vários cuidados de enfermagem são 

necessários.  
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O diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada refere-se ao domínio 4 da NANDA I 

atividade/repouso e é definido como uma limitação no movimento físico corporal, seja 

independente ou voluntário, de uma ou mais extremidades. De modo geral, a mobilidade afetada 

é vista, dentro de uma perspectiva funcional, pela inabilidade do indivíduo em se mover 

livremente. Essa inabilidade pode variar entre indivíduos em condições semelhantes e, em um 

mesmo indivíduo, em épocas diferentes. 

Nesse contexto o diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada possui, de acordo com a 

NANDA-I os seguintes indicadores clínicos:  alterações na marcha, desconforto, dificuldade 

para virar-se, dispneia aos esforços, instabilidade postural, envolvimento em substituições de 

movimento, movimentos desordenados, movimentos espásticos, movimentos lentos, redução 

da amplitude dos movimentos, redução das habilidades motoras finas, redução nas habilidades 

motoras grossas, tempo de resposta prolongado e tremor induzido pelo movimento. Dentre 

esses indicadores clínicos, alguns são capazes de melhor predizer esse diagnóstico, 

representando, portanto, de maneira mais acurada o diagnóstico em uma clientela especifica.  

Pesquisas realizadas com pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca apontam a 

incidência do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada em cerca de 90% dos pacientes 

estudados, o que demostra uma demanda significativa de indivíduos sujeitos a esse diagnóstico 

e suas complicações (CARVALHO 2012; CRUZ 2010; NAKASSATO 2015). 

Estudo de acurácia diagnóstica com 250 indivíduos submetidos a cateterismo cardíaco 

apontou o diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada em 100% dos pacientes avaliados, o que 

corrobora a elevada prevalência dos indicadores deste DE mesmo em procedimentos 

hemodinâmicos de pequeno porte (COSTANZI, 2011). 

A pessoa quando apresenta o diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada 

pode ter uma limitação de mobilidade leve com incapacitações sutis, ou em inúmeros casos, 

pode apresentar dificuldade grave na mobilidade, o que torna o indivíduo dependente de 

cuidados para locomoção ou mesmo realização de atividades de vida diária (OLIVEIRA et al., 

2011), o que pode levá-lo, do déficit do autocuidado à interação social prejudicada (COSTA et 

al, 2010). 

Sendo assim, traçar o diagnóstico de Mobilidade Física Prejudicada precocemente 

permite aos enfermeiros aplicar intervenções eficazes capazes de prevenir complicações 

decorrentes da imobilidade do paciente em pós-operatório.  

Cuidados como deambulação precoce e mobilização no leito são fundamentais em pós-

operatório de cirurgias cardiovasculares, já que contribuem na regulação cardiorrespiratória 
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após desmame da ventilação mecânica e previnem complicações como a trombose venosa 

profunda, embolia pulmonar, lesões por pressão, entre outras (PIVOTO, 2010).  

Além disso, a deambulação precoce do paciente em pós-operatório de cirurgia torácica 

auxilia no controle da dor, na recuperação após retirada de drenos e, consequentemente, diminui 

seu período de internação, favorecendo a alta hospitalar (SOARES, 2017). 

Diante desse contexto, surgiu a seguinte hipótese: O diagnóstico de enfermagem 

Mobilidade Física Prejudicada é frequente em pacientes submetidos a procedimentos 

cardiovasculares invasivos, e existem dentre seus indicadores os que melhor predizem esse 

diagnóstico nessa população específica.  

Portanto, surgiram os seguintes questionamentos: Qual é a prevalência do diagnóstico 

de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos 

cardíacos invasivos? Qual(is) indicador(es) melhor predizem o diagnóstico de Mobilidade 

Física Prejudicada? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Mobilidade 

Física Prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares invasivos. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

 Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada 

e de seus indicadores em pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares 

invasivos. 

 Verificar a associação entre os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Mobilidade Física Prejudicada e o porte do procedimento invasivo realizado. 

 Determinar a sensibilidade, a especificidade dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Mobilidade Física Prejudicada de pacientes submetidos a procedimentos 

cardiovasculares invasivos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial que orienta esse estudo é composto pelos aportes teórico-metodológicos 

de validação de diagnósticos de enfermagem delineados por Lopes, Silva e Araújo (2012; 2013) 

e os princípios do cuidado de enfermagem de Virginia Henderson (HENDERSON, 1990; 2006) 

como guias na implementação do processo de enfermagem, do qual o diagnóstico de 

enfermagem faz parte.  

 

3.1 ESTUDOS DE ACURÁCIA DIAGNÓSTICA E SUA RELAÇÃO COM A 

ENFERMAGEM. 

 

Uma das abordagens mais recentes utilizadas para validação clínica de diagnósticos de 

enfermagem está relacionada a acurácia de indicadores clínicos baseada na teoria de testes 

diagnósticos (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Nesse contexto, um indicador clínico é tratado como um teste diagnóstico que interfere 

diretamente na probabilidade da presença deste. Nessa teoria, a capacidade de um indicador 

classificar corretamente indivíduos com e sem um diagnóstico de enfermagem é comparada 

com um procedimento inteiramente acurado na determinação do referido diagnóstico. Esse 

procedimento é denominado padrão de referência ou modelo de classe latente (LOPES; SILVA, 

2016). 

Uma vantagem da abordagem de testes diagnósticos, em relação aos processos de 

validação clássicos, é a possibilidade de analisar os indicadores clínicos em diferentes 

abordagens como transversais, retrospectivas e prospectivas. Além disso, essa abordagem 

permite avançar no conhecimento sobre a importância dos indicadores clínicos para um 

diagnóstico específico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

As medidas de acurácia mais comuns incluem a sensibilidade, a especificidade e os 

valores preditivos. A sensibilidade é a proporção de sujeitos com presença do diagnóstico de 

enfermagem para os quais o indicador está presente; a especificidade é a proporção de sujeitos 

com ausência do diagnóstico para os quais o indicador está ausente; já o valor preditivo positivo 

é a porcentagem de indivíduos, que apresentam o indicador clínico e que realmente têm o 

diagnóstico de interesse (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). Nesse estudo será trabalhada 

apenas a sensibilidade e a especificidade dos indicadores.  
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Indicadores com elevada sensibilidade e com valores preditivos negativos elevados 

representam em sua maioria bons indicadores para definir um domínio ou classe afetada 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Outra medida importante é a Odds ratio (OR) ou razão de chance diagnóstica que 

representa em quanto se aumenta a chance de um indivíduo manifestar o diagnóstico quando o 

indicador clínico está presente. Essa medida também é utilizada para verificar a significância 

estatística de um indicador clínico para determinado diagnóstico de enfermagem (LOPES; 

SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Desse modo, as medidas de acurácia podem diferenciar sujeitos na ausência ou na 

presença do DE, a partir de seus indicadores clínicos, estabelecendo assim, maior fidedignidade 

na escolha diagnóstica (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

 A precisão estabelecida no momento da inferência de um diagnóstico de enfermagem 

contribui para a eficácia do cuidado fornecido ao paciente, bem como na redução dos custos 

institucionais com cuidados à saúde (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Dessa maneira, os 

indicadores são considerados acurados, quando refletem o real estado de saúde do paciente.  

Assim, o estudo da acurácia dos diagnósticos de enfermagem envolve dois pontos 

fundamentais: a exatidão com que a informação obtida representa o fenômeno em questão e a 

adequação do processo de raciocínio clínico (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Estudos sobre acurácia contribuem, portanto, para o respaldo científico do enfermeiro 

atuante na assistência, no que concerne a identificação de DE fieis à necessidade de cada 

paciente, assim como colaboram para um plano de cuidados mais adequado, com resultados 

mais seguros, interferindo diretamente em uma assistência de mais qualidade. 

3.2 O PROCESSO DE ENFERMAGEM E A TEORIA DE VIRGINIA HENDERSON 

A atuação da enfermagem por muitos anos deu-se por meio de métodos intuitivos e não 

sistematizados, evidenciando a falta de um corpo de conhecimentos específicos para a 

consolidação desta profissão como ciência.  Por se tratar de uma profissão, cuja essência é a 

complexidade do cuidar, a enfermagem necessita de fundamentação teórica para orientar as 

suas ações assegurando a qualidade dos cuidados executados e a obtenção dos resultados 

esperados (FAVERO; PAGLIUCA; LACERDA, 2013). 

Nesse sentido, para consolidar a enfermagem como ciência e profissão, em 2009, o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), considerando que o processo de enfermagem é o 

instrumento metodológico capaz de orientar e documentar e prática da enfermagem, por meio 
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da Resolução n 358/2009, preconizou a aplicação do PE de modo deliberado e sistemático, em 

todos os ambientes onde existe atuação de enfermeiros. 

O PE é fundamentado em um processo sistematicamente planejado de cuidar, sendo 

constituído de um conjunto de etapas, nas quais é possível identificar a importância do cuidado 

individual, mediante uma abordagem de solução de problemas fundamentados em teorias e 

modelos conceituais de enfermagem (GALDEANO et al., 2003).  

O processo de enfermagem torna-se essencial para uma assistência segura e direcionada, 

capaz de gerar intervenções efetivas e uma breve recuperação do paciente, enxergando suas 

necessidades individuais como relevantes e passíveis de ações integradas e eficazes. 

Contudo, a implementação do PE e a utilização das teorias de enfermagem como 

norteadoras dessas ações representam um desafio na fundamentação da prática assistencial, no 

ensino e pesquisa do enfermeiro, uma vez que é notável a não utilização deste embasamento 

teórico evidenciando certa dificuldade nesta implantação (RAIMONDO et al., 2012). 

Sendo assim, estudos baseados na construção das teorias de enfermagem fornecem uma 

base teórica e metodológica para orientar o cuidado, com vistas à assistência na promoção da 

integridade do indivíduo com todas as suas necessidades, consolidando o olhar integral ao 

indivíduo (SCHAURICH; CROSSETTI, 2010). 

Para embasar a assistência e para fortalecer a profissão, a enfermagem norteia-se de 

teorias que fundamentam a prática e sistematizam o cuidado. Nesse contexto, as abordagens 

reflexivas sobre os preceitos teóricos de enfermagem representam um importante aspecto para 

o desenvolvimento da profissão e delimitação de seu campo de atuação (SAVIETO, 2016). 

As teorias de enfermagem proporcionam discussão e aprimoramento da prática 

assistencial e orientam o cuidado direcionado para cada ser humano, na medida em que, cada 

uma delas, enfoca uma perspectiva relacionada a um dos seguintes pontos centrais: paciente, 

interação paciente-ambiente, relação enfermeiro-paciente, terapêutica de enfermagem (SALES, 

2011). 

A teoria de enfermagem funciona, portanto, como um alicerce estrutural para a 

implantação da SAE; sendo assim, o processo de enfermagem funciona como um método para 

a implementação de suas teorias.  

  Nesse sentido, considerando o objeto de estudo desta pesquisa, vê-se como relevante a 

Teoria das 14 necessidades fundamentais de Virginia Henderson como norteadora do raciocínio 

reflexivo para este estudo. 
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A Teoria das 14 necessidades fundamentais de Virginia Henderson, conforme 

(DIJKSTRA et al., 2012) tem grande importância sobre a prática, a investigação e o ensino da 

enfermagem, principalmente em âmbito internacional. O enfermeiro utiliza os 14 componentes 

para o atendimento de enfermagem básico na manutenção da saúde, recuperação e morte 

pacífica, dos quais se dividem em: fisiológico, psicológico, da comunicação e aprendizagem, 

espiritual, ocupação e recreação (GEORGE et al., 2000). 

O principal pressuposto dessa teoria é que os enfermeiros prestam assistência aos pacientes até 

que eles possam cuidar novamente de si mesmos (HENDERSON, 1988). 

Henderson traça como meta da enfermagem trabalhar com outros profissionais de saúde, 

dando assistência ao paciente no ganho de independência, ajudando o indivíduo a recuperar a 

força que foi perdida. Dentre as metas a serem alcançadas pelo paciente e o enfermeiro nesse 

processo de reabilitação, está a de “movimentar-se e manter posturas”, o que gera intervenções 

diretamente relacionadas ao diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada, objeto 

de estudo desta pesquisa. 

Henderson acreditava que a,  

função exclusiva do enfermeiro é assistir ao indivíduo, doente ou saudável, no 

desempenho das atividades que contribuem para sua saúde ou recuperação (ou 

para uma morte tranquila), que ele realizaria sem auxílio se tivesse força, 

desejo ou conhecimento necessário. Essas ações ajudariam o paciente a obter 

sua independência tão rapidamente quanto possível (HENDERSON, 1990, p. 

7). 

 

Nesse contexto, diante da relevância do papel da enfermagem em permitir a 

independência dos pacientes, tendo este como ativo em suas ações de reabilitação, 

principalmente o paciente submetido a uma cirurgia cardíaca, que necessita de suporte para 

retomar suas atividades e ter suas necessidades reestabelecidas, vê-se como relevante para essa 

pesquisa o modelo teórico das 14 necessidades fundamentais de Virginia Henderson.  

O referido modelo serviu de suporte reflexivo para esse estudo, de modo a direcionar o 

olhar do enfermeiro e pesquisador, no tocante a prover a independência do paciente submetido 

a procedimentos cardiovasculares invasivos, auxiliando-o através da pesquisa cientifica e de 

uma assistência segura e direcionada a resgatar a condição física original de cada paciente o 

mais breve possível. 

  



20  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica utilizando um desenho transversal. Os 

estudos de acurácia descrevem a capacidade do teste em predizer a prevalência das doenças 

(HULLEY et al., 2008). O estudo foi norteado pelo aporte teórico do modelo de validação 

proposto por Lopes, Silva e Araújo (2012), abordando a fase de análise da acurácia de 

indicadores clínicos. 

Segundo Sousa (2010) estudos de acurácia devem medir a sensibilidade, a 

especificidade, baseando-se em análises estatísticas. A sensibilidade está relacionada a 

capacidade de identificar corretamente a presença de uma característica definidora em 

indivíduos com o DE em avaliação, e a especificidade está relacionada a capacidade de 

identificar corretamente a ausência da característica definidora em indivíduos sem o diagnóstico 

em avaliação. (LOPES; SILVA, 2016). 

 

4.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada nos setores de clínica médica do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, localizado no município de Natal/Rio Grande do Norte. O referido hospital constituiu-

se em uma unidade suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja missão 

é promover de forma integral o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência ao indivíduo 

coadunado com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, sendo considerado 

hospital de referência do estado. 

Caracterizado como um hospital de grande porte com 205 leitos de internação, sendo 20 

leitos destinados aos pacientes criticamente enfermos; possui, ainda, 85 consultórios 

ambulatoriais, 12 salas de centro cirúrgico, duas salas de cirurgias ambulatoriais da 

dermatologia, centro de diagnóstico por imagem, dois auditórios e diversas salas de aula. 

O corpo técnico assistencial é formado por: enfermeiros, assistentes sociais, 

farmacêuticos, bioquímicos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de 

enfermagem e residentes, dentre outros. Oferece, portanto, serviços nas diversas especialidades, 

a saber: clínica médica em neurologia, dermatologia, oftalmologia, gastroenterologia, 

nefrologia, angiologia, endocrinologia, reumatologia, pneumologia, otorrinolaringologia, 

urologia, hematologia e cardiologia, clínica cirúrgica, terapia renal substitutiva, hemodinâmica, 

transplante renal, unidade de terapia intensiva adulto, além de laboratório, radiologia, 

fisioterapia, atendimento psicológico e nutrição.  
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Nos setores de clínica médica, os pacientes são internados de acordo com a 

especialidade a ser requerida. A cardiologia encontra-se no 4º andar do hospital, ou unidade 

cardiovascular de internamento, podendo ser encontrada em outros andares. Essa unidade 

recebe, comumente, pacientes de todo o estado do Rio Grande do Norte para a realização dos 

mais diversos procedimentos cardiológicos.   

O hospital realiza em torno de 20 cirurgias cardíacas por mês, e mais de 40 outros 

procedimentos de pequeno porte. Os pacientes após retorno da UTI têm um período médio de 

96 horas de internação até alta hospitalar. Essa pesquisa foi realizada com pacientes que se 

encontravam nesse período de pós-operatório, após retorno às enfermarias. A equipe do setor é 

composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionista, 

assistente social, dentre outros. 

A escolha do referido hospital se deve ao fato de este ser considerado hospital de 

referência para o estado e atender um grande contingente de pacientes cardiopatas em pós-

operatório, viabilizando a demanda necessária para a pesquisa.  

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi composta por indivíduos submetidos a procedimentos 

cardiológicos invasivos de pequeno e grande porte internados na unidade cardiovascular da 

instituição, o que inclui procedimentos hemodinâmicos e cirurgias cardíacas. Estima-se que a 

instituição realize em torno de 150 cirurgias cardíacas por ano, e mais de 300 procedimentos de 

pequeno porte como: angioplastias periféricas coronarianas (ATC), implante e troca de gerador 

de marca-passo, ablações, estudos eletrofisiológicos, entre outros. 

Para a determinação do cálculo amostral, fez-se uso do recomendado por (SWANSON 

et al., 2014), propondo a utilização de números pré-definidos de indivíduos por indicador 

clínico investigado. Nessa perspectiva, foi definido um total de 10 indivíduos para cada 

indicador clínico investigado, sendo 14 o número de indicadores clínicos para o diagnóstico 

Mobilidade Física Prejudicada. Assim o tamanho amostral estimado foi de aproximadamente 

140 indivíduos.  

Os critérios de inclusão foram: pacientes a partir de 18 anos, submetido a procedimentos 

cardiovasculares invasivos de pequeno e grande porte, internados na enfermaria cardiológica 

até o 5º dia pós-operatório. Esse período foi delimitado para evitar o viés interpretativo 

relacionado a análise de mobilidade em pacientes crônicos que, por ventura, já realizaram algum 

procedimento cardiovascular invasivo.  
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Por outro lado, os critérios de exclusão foram:  pacientes com limitações motoras prévias 

ao procedimento, com dificuldade de comunicação verbal que impossibilitasse a coleta de 

dados e pacientes desorientados em relação ao tempo, espaço e auto psíquico.  

A amostragem se deu por conveniência, de forma consecutiva, até o número da obtenção 

total da amostra (HULLEY et al., 2008). Segundo Gil (2010), na amostragem não 

probabilística, o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, através dos critérios de 

inclusão, admitindo que estes representem o seu universo.  

Os pacientes eram avaliados, à medida em que retornavam ao setor em pós-operatório 

de procedimentos cardiovasculares invasivos, e que contemplavam os critérios da pesquisa. 

Destaca-se que os participantes envolvidos foram consultados sobre o interesse em participar 

do estudo e esclarecidos sobre os objetivos, finalidades, procedimentos metodológicos e riscos 

desta pesquisa, recebendo a garantia do sigilo conferido às informações e às identidades, bem 

como o direito de desistência a qualquer momento, conforme aceitaram participar da pesquisa. 

 

4.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

  Para o procedimento de coleta de dados, foi utilizado um formulário intitulado 

“Formulário: Acurácia dos indicadores clínicos do DE Mobilidade Física Prejudicada em 

pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares invasivos” (APÊNDICE A), elaborado 

de acordo com o diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada da NANDA-I 

(2018) e conforme as definições operacionais de cada característica definidora do diagnóstico.  

O Formulário é composto de duas partes. A primeira contém 15 perguntas fechadas que 

solicitam informações sociodemográficas e do procedimento cirúrgico realizado, 

especificamente data e tipo de cirurgia, comorbidades associadas e hábitos de vida que 

constituem risco cardíaco. A segunda parte compreende 18 itens que se referem a indicadores 

clínicos observáveis durante o exame físico que permitem ao pesquisador aferir e registrar as 

características definidoras do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada existentes.  

O instrumento foi avaliado por três enfermeiras especialistas em cardiologia que 

emitiram suas opiniões no tocante à adequabilidade e clareza deste, para melhor avaliação dos 

pacientes, conforme suas condições clínicas. Por conseguinte, deu-se a coleta por meio de um 

pré-teste do instrumento com 10% da amostra a ser pesquisada, a fim de verificar a sua 

adequação e possíveis lacunas. Participaram do pré-teste 14 pacientes, sendo esse número 

excluído da amostra final. Para (HULLEY et al., 2015), a finalidade de se realizar um pré-teste 

em pesquisas é o de esclarecer, refinar e medir a duração da aplicação do instrumento.  



23  

 

A coleta foi realizada entre os meses de fevereiro a agosto de 2018, após aprovação do 

projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, com os pacientes que atendiam aos critérios de inclusão 

estipulados. Os dados foram obtidos por fonte primária diretamente com os pacientes, mediante 

entrevista e exame físico direcionado à mobilidade física de cada participante, os prontuários 

foram avaliados previamente ao exame físico para deter informações prévias de identificação 

do paciente, seu estado clínico e comorbidades associadas.  

Os participantes foram, portanto, primeiramente convidados a participar da pesquisa, 

com explicação dos objetivos, finalidades e procedimentos metodológicos a serem realizados. 

Após aceitarem participar, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B). Para os que não sabiam ou não podiam ler ou escrever, foi feita a 

leitura e solicitada a assinatura com a impressão digital. 

 A coleta foi realizada pela pesquisadora e uma equipe de duas enfermeiras com 

experiência em cardiologia, devidamente treinadas em duas reuniões, onde foi explicado o 

exame físico direcionado e os critérios para aplicar o instrumento. Todos os participantes da 

equipe seguiram as definições operacionais de cada indicador clínico contidas no estudo.  

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para a organização dos dados foram construídas planilhas no Microsoft Office Excel, 

para cada um dos pacientes avaliados, contendo os indicadores que estiveram presentes (P), ou 

ausentes (A), no diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada.  Para determinar 

a presença ou a ausência de cada característica definidora, foram utilizadas as definições 

operacionais e conceituais (APÊNDICE C) de cada indicador clínico estudado; as definições 

foram estabelecidas baseadas na literatura especifica sobre o tema, após revisão e estudo 

direcionado para cada indicador clínico do diagnóstico estudado, e em protocolo criado por 

(COSTANZI, 2011), adaptado conforme as necessidades da pesquisa. As definições 

operacionais fornecem um significado prático para as características definidoras, sendo, 

portanto, úteis na especificação de atividades e procedimentos necessários a sua mensuração 

(BOERY; GUIMARÃES; BARROS, 2005).  

Para a verificação da prevalência do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada, frente 

à ocorrência de seus indicadores clínicos, (LOPES; SILVA, 2016) revela como vantagem o 

modelo de classe latente, quando comparado a outros modelos. 
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O método de Análise de Classes Latentes ainda vem sendo utilizado em poucas 

pesquisas na enfermagem, contudo em outras áreas já apresenta avanços e resultados 

significativos (PASCOAL, 2015; TEIXEIRA, 2014; COLLINS; LANZA, 2010). 

Para fins de análise descritiva nas variáveis nominais, foram calculadas as frequências, 

absolutas, percentuais e intervalos de confiança de 95% para as respectivas proporções. Para as 

variáveis quantitativas, foram calculadas as medidas de tendência central (média e mediana) 

com as respectivas medidas de dispersão (desvio-padrão e intervalo interquartílico). 

Para análise inferencial, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, a fim de verificar 

a aderência à distribuição das variáveis quantitativas. Para verificar a associação entre variáveis 

nominais, foi aplicado o teste de qui-quadrado para tabelas de contingência, cujas frequências 

esperadas fossem superiores a 5 em pelo menos 80% das caselas. No caso em que mais de 20% 

de frequências esperadas apresentavam valores inferiores a 5, foi aplicado o teste da 

probabilidade exata de Fisher. Para verificar a magnitude dos efeitos entre duas variáveis 

associadas, foi calculada a Odds ratio e seu respectivo intervalo de confiança de 95%. 

Para verificar diferenças estatísticas dos postos de variáveis quantitativas não-normais 

e a presença ou ausência dos indicadores ou do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada, foi 

aplicado o teste de Mann-Whitney. 

Medidas de acurácia diagnóstica foram calculadas a partir de modelos de classe latente 

ajustados com a aplicação de efeitos randômicos. A identificação do modelo ajustado partiu de 

um modelo saturado que continha todos os indicadores identificados na amostra. Desse modelo, 

características que apresentavam intervalos de confiança de 95% que incluíam o valor 0,5, 

simultaneamente para sensibilidade e especificidade, foram excluídas e novo modelo foi 

construído. Nesse momento, o teste da Razão de Verossimilhança foi aplicado para verificar a 

bondade do ajuste.  

Assim, os IC que apresentavam maior erro padrão foram sequencialmente excluídos e, 

a cada exclusão, o novo modelo era avaliado quanto à sua bondade de ajuste, até que um modelo 

que apresentasse um teste da razão de verossimilhança significativo fosse encontrado. Para este 

último modelo, foi calculada a medida de entropia que indica a capacidade do modelo de 

diferenciar as duas classes latentes (com e sem o diagnóstico). A entropia varia de zero a um e, 

quanto mais próximo de 1, melhor é a capacidade do modelo de diferenciar as classes. Uma 

medida de entropia superior a 0,8 é considerada adequada. Por fim, probabilidades posteriores 

para a presença ou ausência do diagnóstico foram calculadas a partir do modelo de classe latente 

ajustado. Essas probabilidades foram usadas para estabelecer o status diagnóstico e compará-lo 
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com características demográficas e clínicas da amostra. Para todas as análises foi adotado um 

nível de significância de 5%. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e do Hospital Universitário Onofre Lopes, de acordo com as 

disposições da Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012), definidora das diretrizes e das normas 

regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos (CEP/UFRN), obtendo aprovação 

com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n0 81916418.6.0000.5292 

(ANEXO A). 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados segundo a caracterização sociodemográfica e clínica 

da clientela (Tabela 1), frequência dos indicadores clínicos do diagnóstico Mobilidade Física 

Prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares invasivos (Tabela 2), 

associação entre os indicadores clínicos e o porte do procedimento realizado (Tabela 3), as 

medidas de acurácia diagnóstica baseada no modelo de classe latente indicando a frequência do 

diagnóstico e medidas de acurácia de cada indicador clínico (Tabela 4) e a  Probabilidade 

posterior para Mobilidade física prejudicada (MBF) a partir dos conjuntos de indicadores 

clínicos do modelo de classe latente ajustado (Tabela 5). 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica da amostra de pacientes em pós-operatório de 

procedimentos cardiovasculares do HUOL, Natal, 2018. (n = 140) 

VARIÁVEIS   n (140) % IC 95% 

Sexo       

Masculino   85 60,7  52,1 – 68,7 

Feminino   55 39,3  31,2 – 47,9 

Cor       

Parda   87 62,1  50,9 – 68,2 

Branca   41 29.3  23,4 – 39,8 

Preta   12 8,6  5,0 – 15,7 

Estado Civil       

Com companheiro   105 75,0  66,8 – 81,7 

Sem companheiro   35 25,0  18,2 – 31,5 

Religião       

Católico   99 70,7  61,8 – 77,9 

Protestante        39 29  0,0 – 4,8 

Espírita   1 0,7  20,7 – 36,6 

Sem religião   1 0,7  0,0 – 4,8 

Procedência       

Interior   93 66,4  57,9 – 74,0 

Capital   46 32,9  25,3 – 41,4 

Exterior   1 0,7  0,0 – 4,5 

Renda familiar       

Até 2 salários mínimos   107 76,4  68,4 – 83,0 

Mais de 2 salários mínimos   33 23,6  17,0 – 31,6 

Porte do procedimento       

Grande porte   79 56,4  48,0 – 64,7 

Pequeno porte   61 43,6  35,3 – 52,2 

Faixa de escolaridade       

Primeiro grau incompleto   74 53  - 

Primeiro grau completo   42 30  - 

Segundo grau incompleto   8,4 6  - 

Segundo grau completo   15 11  - 

Nível superior   1,4 1  - 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica da amostra de pacientes em pós-operatório de 

procedimentos cardiovasculares do HUOL, Natal, 2018. (Continuação) 

Doenças prévias, segundo tipo 

cirúrgico# 

 Pequeno Porte Grande Porte 

  n (61) % n (79) % 

Hipertensão arterial  48 78,7 69 87,3 

Diabetes melitus  32 52,4 53 67,1 

IAM prévio  58 95,1 65 82,3 

Hábitos de Vida 

Tabagista 

 n (61) 

37 
% 

60,6 
n (79) 

58 
% 

73,4 

Etilista  19 31,1 27 34,2 

Variável  Média DP Mediana IIQ Valor p* 

Idade (anos)  59,54 15,21 62,0 21,0 0,003 

Número de filhos  3,63 2,53 3,0 3,0 <0,001 

       

Fonte: Elaboração própria em 2018. 

Legenda: * Teste de Kolmogorov-Smirnov para aderência à distribuição normal; # Os sujeitos 

apresentavam mais de uma doença prévia; IAM: Infarto Agudo do Miocárdio; DP: Desvio Padrão. 

 

Destaca-se que, para esse estudo, os homens (60,7%) com média de idade de 59 anos, baixa 

renda familiar, dois salários mínimos (76,4%), procedentes do interior (66,4%) realizaram mais 

cirurgias cardíacas, em sua maioria de grande porte (56,4%), o que demonstra a gravidade das 

condições de saúde dos indivíduos, comprovado pelas condições prévias que levaram a necessidade 

do procedimento cirúrgico como: o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial e o diabetes 

melitus.  

O tabagismo e o etilismo se destacaram entre as condições de risco prevalente nos dois 

grupos, pequeno e grande porte.  Quanto aos procedimentos realizados nos participantes do estudo, 

elencam-se: 40 Revascularizações do miocárdio, 31 trocas de válvula e 8 (oito) correções de 

aneurismas e 61 realizaram procedimentos hemodinâmicos de pequeno porte, sendo: 49 

angioplastias coronarianas, 10 implantes de marca-passo, 1(uma) troca de gerador de marca-passo 

e 1 (um) estudo eletrofisiológico com ablação.  

O teste dos indicadores clínicos do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada permitiu a 

identificação de sua prevalência na clientela em pós-operatório de procedimentos cardíacos (Tabela 

2).  
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Tabela 2 - Prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física 

Prejudicada entre os pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares no HUOL. Natal, 2018. (n=140) 

INDICADORES CLÍNICOS n % IC 95% 

Redução das atividades motoras grossas   139 99,3 95,5 – 100,0 

Dificuldade para virar-se   128 92,1 85,2 – 95,3 

Redução na amplitude de movimentos    111 79,3 71,4 – 85,5 

Desconforto 100 71,4 63,1 – 78,6 

Alterações na marcha 100 71,4 63,1 – 78,6 

Redução das atividades motoras finas   80 57,1 48,5 – 65,4 

Dispneia aos esforços   79 56,4 47,8 – 64,7 

Movimentos lentos 76 54,3 45,7 – 62,6 

Tremor induzido pelo movimento 70 50,0 41,8 – 58,2 

Instabilidade postural   54 38,8 30,6 – 47,2 

Movimentos descoordenados 46 32,9 25,3 – 41,4 

Envolvimento em substituição de movimento   39 27,9 20,8 – 36,2 

Movimentos espásticos  37 26,4 19,5 – 34,7 

Tempo de resposta prolongado    32 22,9 16,4 – 31,0 
Fonte: Elaboração própria em 2018. 

Os indicadores clínicos com maior prevalência foi redução nas atividades motoras 

grossas (99,3%; IC 95%= 95,5 – 100,0), dificuldade para virar-se (92,1%; IC 95%= 85,2 – 95,3) 

Redução na amplitude de movimentos (79,3%; IC 95%=71,4 – 85,5), desconforto e alterações 

na marcha (71,4%; IC 95%=63,1 – 78,6).  
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Tabela 3 - Associação entre os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada relacionada ao porte do procedimento. Natal, 2018. (n=140) 

Indicadores clínicos Procedimento Estatísticas 

P (n=61) G (n=79)    

n % N % p 2 OR 

Redução das atividades motoras grossas 60 42,9 79 56,4  0,436* - - 

Dificuldade para virar-se 49 35,3 79 56,8 < 0,001* - - 

Redução na amplitude de movimentos 34 24,3 77 55,0  < 0,001 36,5 0,03 [0,01 – 0,145] 

Redução das atividades motoras finas 9 6,4 71 50,7  < 0,001 79,3 0,02 [0,01 – 0,05] 

Desconforto 25 17,9 75 53,6  < 0,001 49,1 0,04 [0,01 – 0,11] 

Alterações na marcha 25 17,9 75 53,6  < 0,001 49,1 0,04 [0,01 – 0,11] 

Tremor induzido pelo movimento 3 2,1 67 47,9  < 0,001 87,9 0,01 [0,00 – 0,03] 

Movimentos lentos 11 7,9 65 46,4  < 0,001 57,2 0,05 [0,02 – 0,11] 

Dispneia aos esforços 29 20,7 50 35,7  0,062 3,47 0,53 [0,27 – 1,04] 

Instabilidade postural 6 4,3 48 34,5 < 0,001 38,5 0,07 [0,03 – 0,18] 

Movimentos não coordenados 3 2,1 43 30,7  < 0,001 38,2 0,04 [0,01 – 0,15] 

Engajar-se em substituição de movimento 4 2,9 35 25,0  < 0,001 24,4 0,09 [0,03 – 0,27] 

Movimentos espásticos 3 2,1 34 24,3  < 0,001 25,7 0,07 [0,02 – 0,24] 

Tempo de resposta prolongado 1 0,7 31 22,1  < 0,001 27,6 0,03 [0,00 – 0,20] 
Fonte: Elaboração própria em 2018.  

Legenda: * Teste exato de Fisher; P: Pequeno porte; G: Grande porte; 2: Qui-quadrado; p: valor de P; OR: Odds Ratio. 
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Quando se comparou os dois grupos de cirurgia, foi possível verificar que, à 

exceção dos indicadores clínicos de redução nas atividades motoras grossas (p=0,436) e 

dispneia aos esforços (p=0,062), todas as demais apresentaram associação com a cirurgia 

de grande porte.  

Sendo possível inferir que as cirurgias de grande porte expõem o paciente a 100 

vezes mais chance de apresentar Mobilidade Física Prejudicada (p<0,001; OR=0,01), 50 

vezes a chance de manifestar redução das atividades motoras finas (p<0,001; OR=0,02), 

e 33 vezes limitação de amplitude dos movimentos (p<0,001; OR=0,03).  

Em contrapartida, a manifestação de dispneia aos esforços possui cerca de 2 vezes 

a chances de se apresentar no pós-cirúrgico, entretanto, com ocorrência semelhante entre 

os tipos cirúrgicos (p=0,062; OR=0,53) (Tabela 3). Assim, verifica-se que cirurgias 

cardiovasculares de grande porte geralmente levam o paciente a apresentar o diagnóstico 

de Mobilidade Física Prejudicada. 

Outras associações encontradas foram: indivíduos em pós operatório de cirurgia 

cardiovascular com renda inferior a dois salários mínimos tinham três vezes mais chance 

de apresentar movimentos espásticos (OR = 3,23; IC95%: 1,05 – 9,94; 2 = 4,55; gl = 1; 

p = 0,033), assim como, procedentes do interior em engajar-se em substituição de 

movimento, quando comparados aos indivíduos procedentes da capital (OR = 2,77; 

IC95%: 1,06 – 8,18; 2 = 4,21; gl = 1; p = 0,040).  Além disso, indivíduos solteiros 

possuíam quase seis vezes mais chance de apresentar alterações na marcha, em 

comparação com os indivíduos com companheira (OR = 5,81; IC95%: 1,66 – 20,41; 2 = 

9,15; gl = 1; p = 0,002) em pós cirurgia cardiovascular (dados não representados em 

tabela). 

 A tabela 4 representa as medidas de acurácia dos indicadores clínicos do 

diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada na clientela de pós-operatório de 

procedimentos cardiológicos invasivos.  
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Tabela 4 - Medidas de acurácia diagnóstica para os indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Mobilidade Física Prejudicada obtidas a partir do modelo de classe latente ajustado. Natal,2018.  

Fonte: Elaboração própria em 2018.   

Legenda: Se: sensibilidade; Sp: especificidade; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%. 

 

Segundo a tabela 4, os indicadores específicos, para o diagnóstico cuja ausência 

indica a ausência do diagnóstico, foram: tempo de resposta prolongado e tremor induzido 

pelo movimento, com especificidade de 0,99%. Já entre os indicadores sensíveis, cuja 

presença indica a presença do diagnóstico, foram: a redução das atividades motoras 

grossas, dificuldade para virar-se e redução na amplitude de movimentos, com 

sensibilidade de 1,00. Os indicadores redução das atividades motoras finas e movimentos 

lentos apresentaram valores de sensibilidade e especificidade moderados.   

Entretanto, o indicador dispneia ao esforço apresentou-se pouco sensível e pouco 

específico para o diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada na clientela 

estudada. Ou seja, é um indicador que pode estar presente em qualquer população e o fato 

de ter sido encontrado na população alvo pode ter ocorrido ao acaso. 

Pessoas em pós-operatório de cirurgia cardiovascular com Mobilidade Física 

Prejudicada eram estatisticamente mais jovens que aqueles sem o diagnóstico (ponto 

médio: 63,05 vs. 78,39; U = 1865,5; p = 0,023). Indivíduos submetidos aos procedimentos 

de grande porte apresentaram um aumento de mais de 100 vezes na chance de apresentar 

Mobilidade Física Prejudicada (OR = 111,11; IC95%: 34,48 – 333,33; 2 = 92,68; gl = 1; 

p < 0,001). 

Os resultados permitiram, além da identificação dos indicadores clínicos que 

melhor predizem o diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada em pacientes submetidos 

a cirurgia cardiovascular, a partir de seu modelo de classe latente, a verificação da 

prevalência de 55,45% do diagnóstico na população investigada. 

Características Se IC95% Sp IC95% 

Redução das atividades motoras finas   0,8929 0,7252 0,9553 0,8197 0,6510 0,9152 

Redução das atividades motoras 

grossas   
1,0000 0,9999 1,0000 0,0168 0,0003 0,9701 

Dificuldade para virar-se   1,0000 0,9997 1,0000 0,1974 0,1179 0,3307 

Dispneia ao esforço 0,6536 0,5316 0,7590 0,5435 0,4124 0,6755 

Movimentos lentos 0,8726 0,7216 0,9318 0,8584 0,6106 0,9534 

Tempo de resposta prolongado 0,4104 0,3068 0,5297 0,9999 0,9990 1,0000 

Tremor induzido pelo movimento 0,9047 0,2407 0,9915 0,9998 0,9961 1,0000 

Redução na amplitude de movimentos   1,0000 0,9997 1,0000 0,6389 0,4956 0,7620 

Prevalência: 55,45% G2:72,85 
gl: 

123 
p=0,999 Entropia: 0,956 
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Tabela 5 - Probabilidades posteriores para Mobilidade física prejudicada (MBF), a partir dos 

conjuntos de indicadores clínicos do modelo de classe latente ajustado. Natal, 2018. 

Conj. 
Indicadores clínicos 

n 
MFP 

IC2 IC3 IC4 IC5 IC8 IC10 IC11 IC12 Aus. Pres. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,00 0,00 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1,00 0,00 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1,00 0,00 

4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1,00 0,00 

5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1,00 0,00 

6 0 1 1 0 0 0 0 0 10 1,00 0,00 

7 0 1 1 0 0 0 0 1 9 0,94 0,06 

8 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1,00 0,00 

9 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0,63 0,37 

10 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0,00 1,00 

11 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0,00 1,00 

12 0 1 1 1 0 0 0 0 13 1,00 0,00 

13 0 1 1 1 0 0 0 1 8 0,98 0,02 

14 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0,00 1,00 

15 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0,86 0,14 

16 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0,00 1,00 

17 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1,00 0,00 

18 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1,00 0,00 

19 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1,00 0,00 

20 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0,66 0,34 

21 1 1 1 0 0 0 1 1 7 0,00 1,00 

22 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1,00 0,00 

23 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0,18 0,82 

24 1 1 1 0 1 0 1 1 9 0,00 1,00 

25 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0,00 1,00 

26 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1,00 0,00 
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27 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0,87 0,13 

28 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,00 1,00 

29 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0,43 0,57 

30 1 1 1 1 1 0 1 1 17 0,00 1,00 

31 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0,00 1,00 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 26 0,00 1,00 

Fonte: Elaboração própria em 2018. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostraram que pessoas do sexo masculino e idosos de baixo poder 

aquisitivo que residem em regiões distantes da capital do estado estão entre o público que 

mais realiza cirurgias cardiovasculares no local do estudo. 

Apesar dos homens serem mais suscetíveis a intervenções cirúrgicas 

cardiovasculares, existe um aumento no número de mulheres cardiopatas com uma maior 

incidência de IAM que tem contribuído para redução dessa diferença (FERNANDES et 

al., 2009). 

Com a idade, o sistema cardiovascular sofre modificações estruturais e 

funcionais que, combinadas a fatores como: tabagismo, inatividade física e obesidade 

podem levar a eventos cardiovasculares (SUTZKO et al, 2018).  

Apesar das alterações anatomofisiológicas próprias da idade, a prevalência de 

cirurgias cardiovasculares entre a população mais velha está diretamente relacionada à 

redução da mortalidade em pacientes acima de 50 anos submetidos a procedimentos 

cirúrgicos e ao fato de os jovens serem geralmente submetidos a medidas preventivas e 

protetoras, como angioplastias com colocação de Stent (FEIER et al., 2005).  

A análise de subgrupos sugere que a cirurgia cardíaca é uma opção viável para 

muitos pacientes idosos com doença cardiovascular, com bons resultados observados em 

candidatos com risco razoável (WILLIAMS et al., 2018). 

 Apesar de não ser objetivo do estudo, foi possível verificar relação entre o acesso 

a serviços de saúde pública e às condições de saúde que levam a população a 

procedimentos cardiovasculares de alto risco, como as cirurgias de grande porte. Isso 

porque a população dos grandes centros conta com serviços de saúde especializados, o 

que não ocorre nos pequenos centros urbanos ou mesmo na zona rural do estado.  

As cirurgias de grande porte foram as mais prevalentes neste estudo e, segundo 

a literatura, predispõem o paciente ao tromboembolismo venoso (SUTZKO, 2018). 

Assim, a grande preocupação nesses procedimentos é que os pacientes não dispõem de 

acesso a medidas preventivas de saúde ou à identificação e ao controle de doenças de base 

que podem estar levando as pessoas a medidas curativas de alta complexidade (FEIER et 

al., 2005; SBCCV, 2017). Essa evidência corrobora as comorbidades como: infarto agudo 

do miocárdio, hipertensão arterial e o diabetes melitus, com registro de comportamento 

de risco que agravam as condições cardiovasculares como tabagismo e o etilismo crônico.  
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A American Heart Association desenvolveu o conceito de “Saúde 

Cardiovascular Ideal”, que é baseado na presença de níveis ideais de saúde. Estudo 

realizado com 5.458 participantes buscou investigar, em alguns países da américa latina, 

esse ideal de saúde cardiovascular. Concluiu haver precariedade nos níveis bioquímicos 

considerados ideais, e comportamentos e estilo de vida saudável abaixo do esperado. 

Esses resultados destacaram o desafio de desenvolver estratégias para melhorar os níveis 

ideais de saúde cardiovascular na prevenção primária (SANTOS et al., 2018).  

Diabetes, doença arterial coronariana (DAC) e hipertensão devem ser otimizados 

com adesão do paciente à medicação. O aconselhamento sobre cessação do fumo, 

começando quatro semanas antes da cirurgia, e do álcool são importantes para que esses 

pacientes possam se beneficiar de uma recuperação acelerada através de abordagens 

multidisciplinares (CROSSON, 2018). 

O repouso no leito após a cirurgia contribui para a disfunção de múltiplos sistemas 

orgânicos. A imobilidade prejudica o transporte de oxigênio, incluindo a oxigenação dos 

pulmões e dos tecidos; aumenta o risco de trombose venosa, tromboembolismo pulmonar 

e perda de força muscular. Além disso, a imobilização peri operatória e a inatividade 

física também promovem perda de massa muscular, levando a fraqueza muscular como 

séria complicação (SANTOS, et al., 2017). 

Após a cirurgia cardiovascular, a perda de massa muscular é induzida pela 

inflamação sistêmica. Essa resposta inflamatória aguda acelera o catabolismo de 

proteínas e diminui a sua síntese, resultando em aumento da proteólise muscular (BLOCH 

et al., 2013). Além disso, a perda de independência está fortemente associada à morte no 

ambulatório após a alta hospitalar. 

Para evitar isso, institui-se a mobilização precoce, mas a proteólise do músculo 

acelera 48 horas após a cirurgia cardiovascular, e muitas vezes, é difícil para pacientes 

pós-operatórios iniciar atividades musculares suficientes devido à instabilidade 

hemodinâmica (KITAMURA et al., 2018).  

Uma meta-análise em pacientes com insuficiência cardíaca relatou melhora 

significativa no consumo de oxigênio com distância de caminhada de 6 minutos (GOMES 

NETO et al., 2016). 

A mobilização precoce após a cirurgia tem múltiplos benefícios, incluindo melhor 

ventilação e perfusão tecidual, força muscular e capacidade funcional. Numa revisão 

sistemática sobre mobilização precoce em unidades de terapia intensiva, analisaram 15 

ensaios clínicos randomizados e constataram que a mobilização precoce é viável, segura 
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e tem um efeito positivo sobre a capacidade funcional de pacientes criticamente doentes 

(ADLER; MALONE, 2012). Outra revisão sistemática mostrou que os exercícios 

respiratórios sozinhos não são suficientes para prevenir complicações pós-operatórias em 

pacientes após cirurgia cardíaca (PASQUINA; TRAMER; WALDER, 2003). 

Embora a mobilização precoce seja prescrita para pacientes após cirurgia cardíaca, 

não existe consenso sobre os melhores tipos de mobilização e suas intensidades e 

durações ideais (WESTERDAHL; MÖLLER, 2010). Vale salientar também o tabu 

relacionado à mobilização do paciente submetido a esternotomia que, associado ao medo 

de uma cicatrização óssea prejudicada, geram a imobilização desse paciente por mais 

tempo que o necessário. 

Sugere-se que a redução funcional do paciente em pós-operatório esteja 

relacionada a fatores como: tempo de circulação extracorpórea, uso de medicamentos, 

complicações pós-operatórias, dor, geralmente referida neste período, e também a 

restrição de mobilidade devido ao internamento na Unidade de Terapia Intensiva 

(FRANÇA et al., 2012). 

Através da implementação de protocolos baseados em evidências que 

padronizam o atendimento e promovem a otimização médica do paciente, a resposta ao 

estresse cirúrgico, às complicações e ao tempo gasto no hospital podem ser reduzidos. 

A dificuldade na mobilidade física repercute nas atividades de vida diárias, 

podendo resultar em diversas complicações que comprometem a qualidade de vida e 

perdurar até cinco anos após a alta (MARTINEZ, 2013).  

 O IC “desconforto” estava presente em 71,4 % da amostra. Estudo evidenciou a 

presença desse indicador em pacientes que realizaram angioplastia periférica coronariana 

relacionada principalmente à dor nas costas, decorrente da imobilização necessária do 

membro puncionado em pós-operatório imediato. O mesmo fator está relacionado a 

“dificuldade para virar-se” (COSTANZI, 2011), o que corrobora a necessidade de atenção 

da equipe de enfermagem às limitações motoras dos pacientes submetidos, inclusive a 

procedimentos de pequeno porte. 

 Ao se relacionar os IC prevalentes em procedimentos de grande e pequeno porte, 

é possível concluir que pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, como revascularização 

do miocárdio ou troca valvar, apresentam uma possibilidade significativa de manifestar 

os IC “tremor induzido pelo movimento”, “capacidade limitada de desempenhar 

atividades motoras finas” e “Redução na amplitude de movimentos” em detrimento 

aqueles submetidos a procedimentos de pequeno porte. Isso está diretamente relacionado 
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ao porte cirúrgico, permanência na UTI e dor ao mobilizar-se, fatores de baixo impacto 

em procedimentos de pequeno porte (PIVOTO, 2010). 

 O IC “Dispneia aos esforços” apresentou possibilidades similares de manifestação 

em ambos os tipos de procedimentos. Estudos apontam que as alterações fisiológicas e 

respiratórias em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos cardiológicos estão 

diretamente relacionados a valores significativos de morbimortalidade. Por esse motivo, 

essas alterações devem ser bem avaliadas e nunca subestimadas; assim, é possível 

diagnosticar rapidamente suas causas e evitar complicações (MENDES; BORGHI-

SILVA, 2006). 

A mensuração dos indicadores clínicos presentes em pacientes em pós-operatório 

de procedimentos cardiovasculares invasivos permitiu a sua testagem quanto às medidas 

de acurácia, sendo possível a identificação daqueles indicadores que melhor predizem o 

diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada. Assim, foi verificada a sensibilidade, que 

indica a presença do indicador clínico quando o diagnóstico estiver presente, e a 

especificidade, indicando a ausência desse quando da ausência do diagnóstico (LOPES; 

SILVA; ARAÚJO, 2012). 

A redução nas atividades motoras grossas, dificuldade para virar-se e a Redução 

na amplitude de movimentos são os indicadores clínicos que melhor predizem o 

diagnóstico de Enfermagem Mobilidade Física Prejudicada, sendo não só os mais 

prevalentes como os indicadores com maior nível de sensibilidade. Já os indicadores 

Tempo de resposta prolongado e tremor induzido pelo movimento, apresentaram elevada 

especificidade, indicando sua ausência em pacientes que não possuem o DE em estudo. 

A redução das atividades motoras finas e movimentos lentos, podem estar presentes e 

indicar o diagnóstico já que apresentaram valores de sensibilidade e especificidade 

moderados.   

 A redução das atividades motoras grossas está relacionada ao uso da musculatura 

para atividades da vida diária como: deambular, sentar-se, usar o vaso sanitário, deitar-se 

na cama. Na clientela estudada essa dificuldade pode está diretamente relacionada a 

diminuição do tônus muscular devido um período de internamento prolongado com 

mobilização ineficaz, dor, desconforto e a insegurança decorrente do pós-operatório 

(BACHION, 2002). 

A coordenação motora depende da integridade muscular, ou seja, a falta de 

integridade do sistema muscular reduz a capacidade de executar movimentos voluntários 

e produtivos (SOUSA, 2010); por esse motivo, prejuízos musculares decorrentes do pós-
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operatório podem levar à capacidade limitada para desempenhar as habilidades motoras 

finas e/ou grossas do indivíduo, características definidoras componentes do diagnóstico 

investigado.  

Tal fator pode tornar árdua ou impossível a execução de tarefas como: levantar o 

próprio corpo de uma cadeira, sentar-se no vaso sanitário, sair da cama, pentear os cabelos 

ou abotoar o vestuário. Essas limitações podem tornar os pacientes dependentes de outras 

pessoas para desempenhar suas atividades básicas, ficando susceptíveis a perda de 

autonomia e qualidade de vida (BACHION, 2002).  O enfermeiro deve estar, portanto, 

atento às necessidades de cada paciente, encorajando-o  à autonomia, mobilizando 

familiares e rede de apoio para o retorno de suas atividades funcionais (HENDERSON, 

1990). 

Além disso, atividades motoras que gerem o estímulo à mobilização e força por 

meio de programas de treinamentos  assistidos, que respeitem os limites e condições 

clínicas de cada paciente, promovendo estímulo aos membros inferiores e superiores são 

associados à melhora da velocidade da marcha, à diminuição do tremor e melhor 

realização das tarefas funcionais como: sentar e levantar, subir escadas, fazer caminhadas 

e atividades manuais, além de ter efeito, também, nas funções psicológicas, sempre com 

vistas à recuperação do paciente (MORRIS, S.; DODD; MORRIS, A., 2004). 

Define-se como amplitude limitada do movimento a incapacidade de realizar o 

movimento articular completo, o que impossibilita o paciente de realizar atividades 

simples do cotidiano como: subir escadas, alimentar-se ou vestir-se. Isso está relacionado 

à própria limitação muscular decorrente da imobilização que impede o paciente de 

realizar movimentos de extensão, adução e abdução de membros (BARBOSA, 2014). 

A amplitude limitada do movimento em membros inferiores pode interferir na 

marcha do paciente, e desencadear atitudes protetoras para evitar a dor decorrente do 

movimento articular. Além disso, quando crônica essa limitação, pode causar atrofia da 

musculatura e perda da atividade funcional do membro (GUEDES et al., 2011).  

Como estratégias para minimização desses efeitos, pode-se citar: o auxílio e o 

estímulo à deambulação, além de exercícios de alongamentos da musculatura, atrelados 

à administração de analgesia, para aliviar a dor e o desconforto decorrente do pós-

operatório. Esse conjunto de medidas irá favorecer o processo ativo de reabilitação do 

paciente (FRANÇA et al., 2012). O enfermeiro deve intervir, portanto, no auxílio das 

atividades que o paciente não pode realizar por si, sendo a profissão capaz de ajudar o 

paciente a resgatar a sua independência (HENDERSON, 1990). 
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Em decorrência das disfunções motoras, os indivíduos em pós-operatório podem 

manifestar fraqueza progressiva e desenvolver atrofia por desuso, fato capaz de aumentar 

as dificuldades resultantes do próprio déficit motor e gerar incapacidade adicional para 

virar-se no leito, assim como retardo na resposta motora a estímulos dolorosos. Isso pode 

propiciar outros agravos e complicações, como lesões por pressão, quando a mudança de 

decúbito não é feita de forma adequada (BARBOSA, 2014). 

Salienta-se que a dificuldade para virar-se no leito está diretamente relacionada a 

possíveis prejuízos na integridade da pele, decorrente do surgimento das lesões por 

pressão, ocasionadas por longos períodos de imobilidade. Além de alterações no padrão 

respiratório do paciente, dificuldade para mobilizar secreções respiratórias e até mesmo 

danos emocionais ocasionados pela dependência e perda da autonomia (BRITO, 2014).  

São intervenções de enfermagem: realizar mudança de decúbito, estimular e 

auxiliar a mobilização no leito e fora dele (HENDERSON, 2006), aplicar a escala de 

Braden, para agir no controle dos agentes facilitadores das lesões por pressão, além de 

prover autonomia e cuidado integral ao paciente.  

 O Tremor induzido pelo movimento e tempo de resposta prolongado foi 

observado preponderantemente em pacientes, ao tentar mover-se do leito e realizar 

atividades motoras grossas. Essa evidência também foi observada em estudo com 

clientela similar a este, em pacientes submetidos a procedimentos de pequeno porte 

(COSTANZI, 2011). 

  O período prolongado de internamento sem mobilização no leito, cadeira ou 

deambulação, relacionado a dor e ao desconforto, também justificam a dificuldade do 

paciente em pós-operatório de realizar atividades simples que exigem coordenação 

motora fina como: fechar sua vestimenta, pentear os cabelos ou até mesmo levar o 

alimento até a boca, destacando-se as cirurgias cardíacas de grande porte, que apresentam 

limitação mais evidenciada neste estudo (OR= 0,02). 

 Quando a pessoa tem a sua mobilidade afetada, ela tem sua capacidade de mover-

se livremente corrompida, o que afeta a sua recuperação pós-operatória, qualidade de vida 

e bem-estar físico e emocional (ANDRADE et al., 2013). 

Nesse contexto, as alterações ocorridas no organismo com o procedimento 

cirúrgico indicam a necessidade de se mensurar a funcionalidade no pré e no pós-

operatório, de modo a conhecer a dinâmica do processo terapêutico e a intervir, quando 

necessário, não permitindo que se estabeleça uma limitação funcional. Por isso, a equipe 

de enfermagem do pós-operatório de cirurgias cardíacas deve estar atenta a um plano de 
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cuidados direcionado, de modo a prover a recuperação funcional do paciente até a alta 

hospitalar (ARCÊNCIO et al., 2008). 

A teoria de Virginia Henderson corrobora esse raciocínio quando preconiza como 

ação exclusiva do enfermeiro “prestar assistência ao indivíduo na execução de suas 

atividades que contribuam para o gozo de sua saúde ou recuperação, assim como ajudar 

o indivíduo a adquirir sua independência tão rapidamente quanto possível” 

(HENDERSON, 1990). 

Dentre os cuidados de enfermagem propostos por Henderson  estão ajudar o 

paciente a manter uma boa postura, deambular, sentar , deitar-se e mudar de uma posição 

a outra. O enfermeiro deve em seu plano de cuidados auxiliar o paciente na mudança de 

decúbito, seja no leito ou em cadeira, orientar os familiares a lidar com essas limitações 

e, principalmente, promover a independência neuromotora do cliente o mais breve 

possível (HENDERSON,1990). 

Além disso, como promoção da independência do paciente, Henderson tem foco 

na capacidade do paciente em vestir-se e alimentar-se livremente, assim como manter 

seus padrões de higiene e interação social. 

 Todas essas características, quando trabalhadas no plano de cuidados do 

enfermeiro, envolvem uma busca por intervenções capazes de diminuir os danos dos 

indicadores clínicos mais prevalentes nessa pesquisa, promovendo assim maior 

capacidade do paciente em desempenhar suas atividades motoras grossas, finas, e 

reduzindo a dificuldade para a mobilização do paciente, seja manifestada em tremor, 

dispneia ou mesmo amplitude limitada para locomoção. 

Diante do exposto, o enfermeiro deve adotar medidas de intervenções que 

auxiliem no processo de mobilidade do paciente submetido a procedimentos 

cardiológicos invasivos, de forma que o paciente retorne a sua condição de 

independência. 

O processo de estabelecer bons indicadores clínicos favorece ao enfermeiro a 

capacidade de julgamento de um diagnóstico de enfermagem com maior acurácia. Dessa 

forma, estudos de acurácia auxiliam no processo de precisão do diagnóstico de 

enfermagem e favorecem a aplicação prática do processo de trabalho (MARTINS, 2014). 

Diante dos indicadores clínicos encontrados nessa pesquisa, fica evidente a 

necessidade de intervenções voltadas à prevenção de danos pela imobilização em 

pacientes submetidos a procedimentos cardiológicos invasivos. Esse estudo apresentou   

uma prevalência de 55,45% do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada nos pacientes 
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estudados, sendo os procedimentos de grande porte caracterizados nesse estudo, como as 

cirurgias cardíacas, com uma probabilidade 100 vezes maior de apresentar esse 

diagnóstico. 

Sendo assim, a partir da inferência do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada, 

a partir de indicadores acurados, fica evidente que pacientes submetidos a cirurgias 

cardíacas merecem atenção redobrada do enfermeiro em seu plano de cuidados, voltando 

seu olhar à mobilização precoce e à promoção de sua recuperação e retorno a sua 

independência funcional.  

O enfermeiro deverá, portanto, agir como facilitador no processo de reintegração 

do paciente em pós-operatório de cirurgias cardíacas ao regresso de sua rotina normal, 

atuando diretamente em todos os âmbitos desse processo, assim como proposto por 

Henderson em sua teoria.   
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7 CONCLUSÃO 

 

Esse estudo confirma a hipótese de que o diagnóstico Mobilidade Física 

Prejudicada é frequente em pacientes submetidos a procedimentos cardiovasculares 

invasivos, assim como a presença de indicadores clínicos que predizem esse diagnóstico, 

além de aumentar a chance de este estar presente devido aos seus valores de acurácia.  

Nesse contexto, os indicadores clínicos: redução na amplitude de movimentos, 

redução nas atividades motoras grossas e dificuldade para virar-se, apresentaram valores 

com maior expressividade estatística para esse diagnóstico, devido sua maior 

sensibilidade, e os IC tremor induzido pelo movimento e tempo de resposta prolongado 

por sua maior especificidade para o DE estudado. 

Considerando o porte do procedimento realizado, ficou evidente que pacientes 

submetidos a cirurgias cardíacas apresentam maior prevalência do diagnóstico estudado, 

sendo importante que o enfermeiro tenha atenção a esse perfil de pacientes que deverá ser 

acometido de maneira mais expressiva dos sinais e sintomas da Mobilidade Física 

Prejudicada.  

É, portanto, papel do enfermeiro em seu plano de cuidados auxiliar na 

independência deste indivíduo e seu retorno às atividades funcionais, assim como traçar 

intervenções que atreladas à equipe multiprofissional sejam capazes de devolver a 

autonomia de cada paciente, assim como preza Virginia Henderson em sua teoria. 

Como limitações ao estudo, podem ser citadas: a escassa literatura voltada ao 

modelo de classe latente e sua relação com a validação dos diagnósticos de enfermagem, 

além das poucas publicações sobre estudos de acurácia voltadas aos indicadores clínicos 

do DE Mobilidade Física Prejudicada na clientela de pacientes cardiopatas. Cita-se ainda 

a dificuldade de chegar a amostra final do estudo, devido à dependência da demanda 

variável de procedimentos realizados no hospital.  

Ademais, essa pesquisa contribuiu para a assistência de enfermagem gerando 

evidências da relação entre o diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada e os pacientes 

cardiopatas em pós-operatório de procedimentos invasivos, corroborando a necessidade 

de atenção do enfermeiro para todos os tipos de procedimentos, independente do porte.   

Além disso, a temática abordada gera o fortalecimento da enfermagem como 

ciência, auxiliando pesquisas que envolvam o processo de validação dos diagnósticos na 

área, o que proporciona a produção de conhecimento e de tecnologias leves nessa esfera, 

bem como maior confiabilidade nas avaliações clínicas do enfermeiro, fatores 
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fundamentais para a enfermagem em seus diversos contextos, inclusive na consolidação 

e reconhecimento de sua prática focada nas necessidades do paciente. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO: Acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico 

Mobilidade Física Prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos 

cardiovasculares invasivos. 

Início da coleta de dados com o paciente: ____hs_____min. 

Dados gerais do paciente: 

1.1 Nome (iniciais): ___________________________1.2 Idade: ________________ 

1.3 Sexo: 1- (  ) Masculino    2- (  ) Feminino  1.4 Cor:__________________________ 

1.5 Estado civil: 1- (  ) Com companheiro 2- (  )Sem companheiro  

1.6 Religião: _______________ 1.7 Número de filhos: _______________  

1.8 Procedência: ____________________ 1.9 Anos de estudo: (  )  1 grau completo/ 

incompleto (  )  2 grau completo/incompleto (  ) 3 nível superior incompleto  (  ) 4. Nível 

superior completo 

1.10 Ocupação/profissão: ______________ 1.11 Renda familiar: ___________( ) 

salários mínimos 

1.12 Procedimento cirúrgico realizado___________________________1 .12.1 (  ) 

pequeno porte  1.12.2 (  ) grande porte  

1.13 Data e horário de realização do 

procedimento______________________________ 

1.14. Comorbidades associadas (  ) HAS (  ) DM. Outros __________ 

1.15 Hábitos de vida (  ) Etilismo  (   ) Tabagismo 

 

2.0 Exame clínico de mobilidade física: 

Assinale x conforme as evidências estejam: Presentes (P), Ausentes (A) ou Não se Aplica 

(NA) 

2.1 REDUÇÃO NA AMPLITUDE DE MOVIMENTOS   P (   )  A (   ) NA (   ) 

Dificuldade para:  

Movimentar levemente o tronco: Flexão anterior (  ) Flexão lateral direita (  ) Flexão 

lateral esquerda (    )   

MMII:       Flexão (  )    Extensão  (   )    Abdução  (  )     

MMSS:   extensão (  ) hiperextensão (   ) adução (  ) abdução (   )  rotação (   )   

OBSERVAÇÕES____________________________________________________ 

2.2 REDUÇÃO DAS ATIVIDADES MOTORAS FINAS   P (   )   A  (   ) NA (   ) 

Capacidade diminuída para:  

Escovar dentes (   )         

Pentear os cabelos (  )         

Cortar as unhas dos pés (  )        
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Cortar as unhas das mãos (  )       

Limpar os ouvidos (  )           

Fechar botão/zíper do vestuário (  ) 

Capacidade física diminuída para levar o alimento à boca (  ) 

2.3 REDUÇÃO DAS ATIVIDADES MOTORAS GROSSAS   P (   ) A (   ) NA (  ) 

Capacidade diminuída para mover-se significativamente no leito (  )  

Senta-se no leito com ajuda (  )  

Deita-se com ajuda/ apoio (  )  

Levanta-se com ajuda (  )  

Deambula com auxílio (  )  

Capacidade diminuída para banhar-se (   ) 

Capacidade diminuída para usar o vaso sanitário (  ) 

Capacidade física diminuída para sentar-se em uma cadeira (  ). 

2.4 DIFICULDADE PARA VIRAR-SE   P (   ) A (   )  NA (   ) 

Muda de decúbito no leito ou movimenta tronco com ajuda (  )  

2.5 DISPNEIA AO ESFORÇO P (   )  A (   ) NA (   ) 

Ao mover-se no leito ou deambular na enfermaria, paciente apresenta: 

Cianose (   ) 

Uso de musculatura acessória (   ) 

Batimentos da asa do nariz (   ) 

Saturação de oxigênio menor que 90% (   )  

Frequência respiratória maior que 20mrpm (   )  

2.6 ENVOLVIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DE MOVIMENTO   P (  ) A (   )   

Paciente apresenta atenção controladora as atividades ao seu redor durante avaliação (  ) 

Paciente apresenta-se desatento ou despreocupado com suas restrições (   )  

2.7 MOVIMENTOS ESPÁSTICOS  P (   )   A  (   )  NA (    ) Em condições de sono ou 

relaxamento, paciente esquece de suas restrições motoras e realiza movimentos mesmo 

com a amplitude limitada (   )   

2.8 MOVIMENTOS LENTOS P (   )   A (   )  NA (   ) 
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Paciente apresenta tempo mais prolongado que o normal para:  

Elevar MMII (   )  

Elevar MMSS (   ) 

Caminhar 3 metros em mais de 10s (   ) 

2.9 MOVIMENTOS DESCOORDENADOS P (   )  A  (   )  NA (   ) 

Paciente apresenta dificuldade para: 

Elevar MMII simultaneamente (   )  

Elevar MMSS simultaneamente (    )  

Bater palmas (    )   

2.10 TEMPO DE RESPOSTA PROLONGADO   P (   )   A  (   )  NA (   ) 

Paciente não apresenta reação imediata ou instantânea quando iniciado estimulo doloso 

plantar. (   ) 

Paciente não apresenta reação imediata ou instantânea quando submetido a alterações de 

temperatura (quente ou frio) sobre MMII e MMSS.  (      ) 

2.11 TREMOR INDUZIDO PELO MOVIMENTO P (   )   A  (   )  NA (   )   

Paciente apresenta tremores ao: 

Levantar-se ou deitar-se do leito (  ) 

Sentar-se em cadeira (  ) 

Tentar mudar de decúbito (   ) 

2.12 DESCONFORTO   P (   )   A  (   )  NA (   ) 

Paciente refere verbalmente ou conforme expressão de desconforto: 

Ao mover-se no leito (  ) 

Durante Repouso no leito (  ) 

Ao deambular (  ) 

2.13 ALTERAÇÕES NA MARCHA   P (  ) A (   ) NA (   ) 

Amplitude da passada diminuída (  ) . 
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Restrição dos movimentos ao deambular (  ) 

2.14. INSTABILIDADE POSTURAL P (   ) A  (   ) NA (    ) 

Paciente demonstra desequilíbrio ao caminhar ou manter-se de pé (  ) 

Término da aplicação do instrumento: ____hs____min 

Observações gerais do pesquisador sobre o paciente e sobre aplicação do 

instrumento:___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Pesquisador que realizou a coleta: ____________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: ACURÁCIA DOS 

INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO MOBILIDADE FÍSICA 

PREJUDICADA EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS 

CARDIOVASCULARES INVASIVOS, que tem como pesquisador responsável ANA 

RAQUEL CORTÊS NELSON. Essa pesquisa pretende avaliar a acurácia dos indicadores 

clínicos do diagnóstico Mobilidade Física Prejudicada em pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca com base na taxonomia I da NANDA-Internacional.   

Esse estudo volta-se para o diagnóstico  Mobilidade Física Prejudicada por estar 

presente em uma porção significativa dos pacientes submetidos a procedimentos 

cardiovasculares,  fato que representa  uma   necessidade iminente de intervenções 

preventivas   da enfermagem, para evitar que essa população perca  sua capacidade 

funcional, uma vez que, se perpetuada,  a mobilidade prejudicada neste paciente pode 

determinar a incapacidade para a realização de suas atividades da vida diária (AVDs) e 

das atividades instrumentais da vida diária (AIVDs), durante a hospitalização e após a 

alta hospitalar. 

Portanto, é fundamental para o enfermeiro elaborar um plano de intervenções 

direcionado ao paciente em pós-operatório desses procedimentos, por se tratar de um 

paciente crítico, com mudanças constantes em seu quadro clínico e que precisa de 

cuidados específicos e intervenções imediatas para sua breve reabilitação. Assim, convido 

o (a) senhor (a), a participar dessa pesquisa, pois com os resultados dela poderemos 

identificar quais sinais são mais característicos da Mobilidade Física Prejudicada. 

Acreditamos, portanto, que esse trabalho contribuirá para a melhoria do trabalho da 

enfermagem com pacientes cardiopatas em pós-operatório. Para tanto, precisaremos 

realizar uma entrevista e um exame físico. Na entrevista, perguntaremos algumas 

informações a seu respeito. Também iremos examinar a movimentação de algumas partes 

do seu corpo, em observação de atividades simples como caminhar e sentar-se no leito. 

Nessa avaliação, não haverá nenhum desconforto e só farei isso se você concordar. Os 

valores avaliados lhes serão informados e registrados em uma ficha própria. A entrevista 

e o exame físico podem durar até 40 minutos. 
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Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar 

relacionados a algum tipo de constrangimento, que serão minimizados pelo cuidado que 

teremos ao realizar a pesquisa. Você não estará recebendo nenhum benefício diretamente; 

no entanto, com essa pesquisa, estará cooperando para melhorar a qualidade do cuidado 

prestado pela enfermagem. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto 

que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer 

momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá 

direito à indenização. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou em publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar.   

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, este será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado a você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, você deverá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 

3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 

1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/RN, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Esse documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável - ANA RAQUEL CORTÊS NELSON. Toda a dúvida que 

tiver, a respeito dessa pesquisa, poderá perguntar diretamente à professora orientadora 

Bertha Cruz Enders, através do telefone (84) 3215-3889, no Departamento de 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Enfermagem (DENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

localizado no Campus Universitário, n. 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa:  Acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico 

Mobilidade Física Prejudicada em pacientes submetidos a procedimentos 

cardiovasculares invasivos e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

Natal, 

 

               Assinatura do participante da pesquisa 

 

                  

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo ACURÁCIA DOS 

INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO MOBILIDADE FÍSICA 

PREJUDICADA EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS 

CARDIOVASCULARES INVASIVOS, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade deste. 

Declaro ainda estar ciente que, na inobservância do compromisso ora assumido, 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Rubrica do Pesquisador: 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, a qual regulamenta as pesquisas envolvendo o 

ser humano. 

Natal, 

 

 

 

ANA RAQUEL CORTÊS NELSON 

 

  

Rubrica do Participante/Responsável legal: 
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APENDICE C - DEFINIÇÕES OPERACIONAIS E CONCEITUAIS DOS 

INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO MOBILIDADE FÍSICA 

PREJUDUCADA. 

 

INDICADORES 

CLÍNICOS 

DEFINIÇÃO 

CONCEITUAL 

DEFINIÇÃO OPERACIONAL 

 

Redução na amplitude de 

movimentos    

Limite em deslocar-se ou 

manter-se em movimento. 

Paciente apresenta dificuldade de realizar 

movimentos simples de rotação, 

extensão, ou abdução de tronco durante 

suas atividades diárias. Considerada 

presente quando marcada pelo menos 01 

(uma) dessas manifestações clínicas. 

Redução das atividades 

motoras finas   

Fino: suave, delicado. 

Limitações que resultam em 

comprometimento em 

realizar atividades 

cotidianas, mas não são 

incapacitantes.   

 

Paciente apresenta dificuldades de 

realizar atividades motoras finas em sua 

vida diária. Considerada presente quando 

paciente apresenta limitações em 

escrever, cortar suas unhas, levar os 

alimentos até a boca, entre outras. Pelo 

menos 01 (uma) dessas manifestações 

clínicas. 

Redução das atividades 

motoras grossas   

Grosso: sólido, consistente. 

Limitações que resultam em 

comprometimento em 

realizar atividades 

cotidianas, mas não são 

incapacitantes 

 

Paciente apresenta dificuldades de 

realizar atividades motoras grossas em 

sua vida diária. Considerada presente 

quando demostra limitação em sentar-se, 

deitar-se, mover-se no leito, levantar-se, 

deambular, usar vaso sanitário, entre 

outros. Pelo menos 01 (uma) dessas 

manifestações clínicas. 

Dificuldade para virar-se   Amplitude de movimento de 

virar-se com presença de dor 

e restrições 

Considerada presente quando o paciente 

não consegue mover-se  livremente para 

ambos os lados  sem a ajuda da equipe de 

enfermagem. 

Dispneia ao esforço  Falta de ar, resultado de 

respiração laboriosa ou 

difícil em alguns casos 

acompanhada de dor. 

Considerada presente através da inspeção 

de padrão respiratório e sinais de fadiga 

respiratória  no paciente como: dispnéia, 

cianose, batimento da asa no nariz e uso 

de musculatura acessória ao deambular 

ou mover-se. Pelo menos 01 (uma) dessas 

manifestações clínicas. 

Envolvimento em 

substituição de 

movimento   

Atenção aumentada ao 

comportamento de outra 

pessoa, comportamento 

controlador.  

Presente quando o paciente apresenta-se 

desatento ou despreocupado com suas 

limitações ou demonstrou atenção as 

atividades ao redor. 

Movimentos espásticos     Movimentos fora de 

controle, de limites, 

desequilibrado ou 

desmedido. 

Presente quando em situações de sono ou 

relaxamento o paciente esquece suas 

restrições e realiza movimentos com 

amplitude limitada. 

Movimentos lentos Lentidão em alterar o estado 

do corpo de situação ou 

lugar.  

Paciente apresenta tempo prolongado 

para realizar os movimentos solicitados. 

Como elevar MMSS, MMII, ou caminhar 

3m em mais de 6s. 

Movimentos 

descoordenados 

Utilização incorreta da  

musculatura e sua 

intensidade  para realização 

de movimento ou atividade 

Considerada presente quando paciente 

apresenta dificuldade de coordenação 

para realizar pelo menos 1 (um) dos 

movimentos solicitados: Elevar MMSS, 

MMII ou bater palmas.  
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Tempo de resposta 

prolongado 

Resposta tardia de 

sensibilidade de um músculo 

ou tecido.  

Considerada presente quando paciente 

não apresenta reações imediatas a 

estímulos dolorosos e/ou variações de 

temperatura.  

Tremor induzido pelo 

movimento 

Agitação continuada ou 

repetida de um membro ou 

parte do corpo.  

Considerada presente quando paciente 

apresenta tremores ao realizar pelo menos 

1 (uma) das atividades sugeridas: 

levantar-se, deitar-se ou mudar de 

decúbito. 

Desconforto Falta de conforto, desconsolo 

ou aflição.  

Considerada presente quando paciente 

apresenta expressões de desconforto ao 

mover-se no leito, deambular ou mesmo 

em repouso. Pelo menos 01 (uma) dessas 

manifestações clínicas. 

Alterações na marcha   Andar anormal decorrente de 

dor ou de outros 

comprometimentos. 

Considerada presente quando paciente 

apresenta alterações de marcha como 

amplitude da passada diminuída e/ou 

restrição do movimento ao deambular. 

Instabilidade postural Desequilíbrio ou dificuldade  

em manter postura e marcha. 

Considerada presente quando paciente 

demonstra  desequilíbrio  ao caminhar e/ 

ou manter-se de pé. 
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ANEXO A - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  
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