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RESUMO 

 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a acurácia dos indicadores clínicos do 

diagnóstico de enfermagem Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca. Trata-se de um 

estudo de acurácia diagnóstica, do tipo transversal. A amostra foi composta por 96 pacientes 

em atendimento no Hospital Universitário Onofre Lopes, selecionados por conveniência, de 

forma consecutiva. O instrumento de coleta de dados foi um formulário, contendo perguntas 

relacionadas aos aspectos sociodemográficos, clínicos e dos indicadores do diagnóstico. 

Ademais, para subsidiar a coleta de dados, utilizou-se protocolo com as definições conceituais 

e operacionais dos indicadores clínicos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da unidade responsável, sob o número 2.517.527 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética: 80923217.7.0000.5537. A maioria da clientela investigada era do sexo 

masculino, parda, com companheiro, proveniente do interior do estado, praticante de uma 

religião, com ensino fundamental incompleto e aposentada ou beneficiada. A média de idade 

foi de 57,78 anos. Os indicadores clínicos mais prevalentes foram o Capacidade prejudicada 

para manter o nível habitual de atividade física, Aumento dos sintomas físicos, Aumento da 

necessidade de descanso, Capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais, Energia 

insuficiente, Padrão de sono não restaurador, Introspecção e Cansaço. Houve associação 

estatística do diagnóstico de enfermagem investigado com as variáveis sexo e ingurgitamento 

de jugular. Os indicadores clínicos com maior sensibilidade foram: Aumento dos sintomas 

físicos e o Cansaço. E o de maior especificidade foi Desinteresse quanto ao ambiente que o 

cerca. O diagnóstico em estudo esteve presente em 42,54% dos pacientes com insuficiência 

cardíaca. Assim, conclui-se que o diagnóstico Fadiga apresenta indicadores clínicos acurados 

na clientela com insuficiência cardíaca. Outrossim, espera-se que, a partir da identificação 

desses indicadores clínicos acurados, a inferência diagnóstica do enfermeiro seja facilitada na 

prática clínica. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem. Fadiga. Insuficiência Cardíaca. Cardiologia. 

Enfermagem. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyze the accuracy of the clinical indicators of nursing diagnosis 

Fatigue in patients with heart failure. This is a cross-sectional, diagnostic accuracy study. The 

sample consisted of 96 patients in attendance at the University Hospital Onofre Lopes, 

selected for convenience, consecutively. The instrument of data collection was a form, 

containing questions related to sociodemographic, clinical aspects and diagnostic indicators. 

In addition, to support the data collection, a protocol was used with the conceptual and 

operational definitions of the clinical indicators. The research was approved by the ethics 

committee in research of the unit responsible, under number 2,517,527 and Certificate of 

Presentation for Ethical Appreciation: 80923217.7.0000.5537. The results showed that the 

majority of the clientele investigated were male, brown, with companion, from the interior of 

the state, practicing a religion, with incomplete elementary school and retired or benefited. 

The mean age was 57.78 years. The most prevalent clinical indicators were: Impaired ability 

to maintain habitual level of physical activity, Increased physical symptoms, Increased need 

for rest, Impaired ability to maintain habitual routines, Insufficient energy, Non-restorative 

sleep pattern, Introspection, and Tiredness. There was statistical association of the nursing 

diagnosis investigated with the variables gender and jugular engorgement. The most sensitive 

clinical indicators were: Increased physical symptoms and Tiredness. And the one of greater 

specificity was: Disinterest in the environment that surrounds it. The diagnostic study was 

present in 42.54% of patients with heart failure. Thus, it is concluded that the Fatigue 

diagnosis presents accurate clinical indicators in the clientele with heart failure. Furthermore, 

it is expected that, from the identification of these accurate clinical indicators, the diagnostic 

inference of the nurse will be facilitated in clinical practice. 

 

Keywords: Nursing Diagnosis. Fatigue. Heart Failure. Cardiology. Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma tecnologia que 

organiza e planeja a execução das ações realizadas pela equipe de enfermagem, durante o 

período em que o paciente estiver sob sua responsabilidade. Essa tecnologia orienta a 

assistência por meio de atividades direcionadas ao cliente e às suas necessidades, a fim de 

promover melhorias nos resultados (TANNURE; GONCALVEZ, 2011).  

A SAE impulsiona os enfermeiros a analisar sua prática de forma constante e a discutir 

como melhorá-la, buscando garantir maior autonomia em suas decisões (MEDEIROS; 

SANTOS; CABRAL, 2012). Ao implementar a SAE, o enfermeiro deverá planejar as ações 

da equipe de enfermagem, apreciando suas intervenções e a integralidade de uma assistência 

humanizada (FLORENCIO; SABOIA, 2015). Sendo assim, a aplicação da SAE permite o 

exercício da profissão, a otimização do tempo da assistência, conferindo valorização e maior 

autonomia ao enfermeiro (COFEN, 2009).  

Nesse contexto, o Processo de Enfermagem (PE) é o método científico a ser utilizado 

na implementação da SAE, pois é um instrumento de gerenciamento das ações de maneira 

sistematizada. O PE organiza-se em cinco etapas interdependentes e recorrentes, a saber: 

coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento dos resultados, implementação de 

intervenções e avaliação (COFEN, 2009). 

Dentre as etapas do PE, destaca-se o Diagnóstico de Enfermagem (DE), frente à sua 

relevância no reconhecimento de fenômenos próprios da profissão e posterior direcionamento 

da assistência. A enfermagem apresenta diversos sistemas de classificação dos DEs, dentre os 

quais ressalta-se a taxonomia da NANDA Internacional, devido à sua maior abrangência 

mundial (TANNURE; GONCALVES, 2011).  

A NANDA Internacional foi desenvolvida para ser usada por enfermeiros na 

assistência, ensino e pesquisa. Nessa classificação, os diagnósticos de enfermagem são 

definidos como um julgamento clínico das respostas humanas, avaliadas por meio do exame 

físico e entrevista do paciente, frente às condições de saúde reais ou potenciais (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2018). 

A determinação do DE permite que sejam traçadas condutas específicas de 

enfermagem, direcionando o planejamento de ações e intervenções apropriadas para o alcance 

dos resultados desejados e a avaliação dos resultados obtidos (MAZONI et al., 2010; 

HERDMAN; KAMITSURU, 2018). 



11 

A presença de um DE é determinada pelo agrupamento e interpretação dos sinais e 

sintomas (características definidoras ou indicadores clínicos) identificados no paciente 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018).  

Alguns indicadores clínicos podem determinar mais de um diagnóstico, o que aponta a 

necessidade de realizar estudos que avaliem a relação entre os indicadores clínicos presentes e 

o diagnóstico escolhido. Esses estudos contribuem para maior fidedignidade no momento da 

inferência diagnóstica, a fim de buscar intervenções precisas e resultados positivos 

(MENDES; SOUZA; LOPES, 2011).  

Nesse sentido, faz-se necessária a realização de pesquisas sobre diagnósticos de 

enfermagem em diferentes áreas, com destaque para a cardiologia. As doenças 

cardiovasculares são consideradas como a maior causa de morbimortalidade e de internações 

hospitalares (ROGER et al., 2012). Atualmente, isso vem sendo considerado como um dos 

grandes desafios clínicos da saúde (CAVALCANTI; PEREIRA, 2014). 

Nos pacientes cardíacos, comumente são elencados os seguintes DEs: Fadiga; 

Intolerância à Atividade; Débito Cardíaco Diminuído; Angústia Espiritual; Conhecimento 

deficiente; Volume Excessivo de Líquidos; Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas; Perfusão 

Tissular Periférica Ineficaz; Medo e Ansiedade em pré-operatório de cirurgia cardíaca; Dor 

(CAVALCANTI; PEREIRA, 2014; LOPES et al., 2012). 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é considerada uma síndrome resultante do 

comprometimento cardíaco ocasionada por outras doenças cardiovasculares e que apresenta 

aspectos clínicos multifatoriais (BOCCHI et al., 2012). Essa afecção é definida como a 

incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficiente para suprir as necessidades de 

oxigênio e nutrientes do organismo (LINS, 2013). 

No Brasil, a IC é decorrente, principalmente, da cardiopatia isquêmica crônica atrelada 

à hipertensão arterial, como também da aterosclerose nas coronárias, que somam cerca de 

60% das causas dessa afecção (AMERICAN HEART ASSOCIATION - AHA, 2015; 

SMELTZER et al., 2012). Existem ainda a IC associada à doença de Chagas, a 

endomiocardiofibrose e a cardiopatia valvular reumática crônica em regiões geográficas de 

baixa condição socioeconômica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – SBC, 

2009). 

A IC pode ser categorizada conforme a intensidade de sintomas, por meio de classes 

que elencam o grau de limitação imposto pela doença para atividades diárias do indivíduo, 

classificando o caráter funcional da doença e avaliando a qualidade de vida do cliente. A 

Classe I da IC é determinada pela ausência de sintomas durante atividades do cotidiano, 
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havendo limitação de esforços semelhante ao dos indivíduos normais; a IC de Classe II é 

marcada pelos sintomas que aparecem por meio de atividades diárias; para a Classe III, os 

sintomas são desencadeados em atividades de pequeno esforço; por fim, a Classe IV é 

caracterizada pelo surgimento de sintomatologia mesmo em repouso (SMELTZER et al., 

2012). 

Para essa clientela, a literatura apresenta como principais DEs elencados: Débito 

Cardíaco Diminuído, Volume de Líquidos Excessivo, Padrão Respiratório Ineficaz, 

Intolerância à atividade, Ansiedade, Mobilidade física prejudicada, Integridade da pele 

prejudicada, Ventilação Espontânea Prejudicada, Risco de queda e Conhecimento deficiente 

(CAVALCANTI, 2014; GALVÃO. 2016). 

Os pacientes com IC normalmente apresentam sintomas como fadiga, dispneia, 

dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema em membros inferiores (WANG et al., 2016). 

Dentre as citadas, a Fadiga destaca-se por acarretar limitações funcionais e 

comprometimentos de ordem psicológica e social, prejudicando a qualidade de vida, o 

prognóstico e aumentando a mortalidade nesses pacientes (FINK et al., 2012; WANG et al., 

2016). 

A fadiga é um fenômeno subjetivo e multicausal e está atrelada a aspectos físicos, 

cognitivos e emocionais (TANG; YU; YEH, 2010). Pode ser expressa por meio de sensações 

como cansaço e falta de energia (RODRIGUE et al., 2010). Estudo com pacientes cardíacos 

revela que a fadiga esteve presente em 90% da amostra (CHEN et al. 2011). 

A enfermagem pode auxiliar no controle da fadiga, por meio de intervenções voltadas 

para a melhoria da resistência do paciente. Ainda se conhece pouco sobre os efeitos dos 

cuidados de enfermagem direcionados a esses pacientes. No entanto, estudo revela que 

programas de assistência educacional de enfermagem, com duração de 12 semanas, foram 

eficazes para o alívio da fadiga e a melhoria da qualidade de vida desses pacientes (WANG et 

al., 2016). 

O diagnóstico de enfermagem Fadiga está contido no domínio 4 da NANDA 

Internacional, denominado Atividade/repouso, o qual envolve a produção, conservação ou 

equilíbrio de energia; e na classe Equilíbrio de energia, definida como “Sensação opressiva e 

prolongada de exaustão e capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível 

habitual” (HERDMAN; KAMITSURU, 2018, p. 419).  

A inferência diagnóstica da fadiga pelo enfermeiro envolve algumas lacunas e 

dificuldades, pois pode ocorrer a negação da sua presença, quando, na verdade, existem sinais 

e sintomas para identificá-la (SOUSA, 2015). Assim, torna-se necessário melhorar as 
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ferramentas de avaliação desse DE (FLYTHE et al., 2015). Para tanto, a realização de um 

estudo de acurácia diagnóstica auxiliará no esclarecimento dessa terminologia. 

Os estudos de acurácia são importantes para a predição da ocorrência de um 

diagnóstico (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). Esses estudos permitem precisão na tomada 

de decisões pelo enfermeiro, tornando a linguagem descrita pela NANDA Internacional mais 

acessível e igualitária aos profissionais da área (MENDES et al., 2012). 

Nesse contexto, a motivação em realizar esta pesquisa partiu da aproximação com a 

temática dos sistemas de classificação em enfermagem por meio da realização de estudos no 

campo dos diagnósticos de enfermagem durante a graduação, como bolsista de iniciação 

científica. A escolha da população relacionou-se à aproximação com pacientes com 

problemas cardíacos durante os estágios curriculares e à necessidade percebida de inferir 

diagnósticos precisos para a melhoria dos cuidados de enfermagem a essa clientela. 

Desse modo, o presente estudo permitirá a mensuração de indicadores clínicos 

acurados para predizer o diagnóstico de enfermagem Fadiga na clientela com IC. Mendes et 

al. (2012) destacam a importância de se traçar diagnósticos confiáveis, voltados às 

necessidades do paciente, com indicadores clínicos presentes que apontem de forma precisa o 

DE proposto. 

A necessidade deste estudo também se confirma em virtude da similaridade de alguns 

indicadores clínicos presentes nesse diagnóstico com outros. Ao estabelecer a acurácia desses 

indicadores, os erros ao elencar o DE Fadiga podem ser reduzidos. Ademais, os indicadores 

propostos pela NANDA Internacional precisam ser validados em populações específicas 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2018). Assim, faz-se necessária a realização de pesquisas que 

permitam seu aprimoramento (OLIVEIRA et al., 2013). 

Desse modo, este estudo identificará as medidas de acurácia dos indicadores clínicos 

do diagnóstico Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca, podendo contribuir para o 

aperfeiçoamento do raciocínio diagnóstico dos enfermeiros. Diante disso, este trabalho está de 

acordo com o proposto pela linha de pesquisa “Desenvolvimento tecnológico em saúde e 

enfermagem” do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), ao estudar o diagnóstico de enfermagem como uma ferramenta 

tecnológica essencial para a oferta de um cuidado mais seguro e de maior qualidade. 

A partir do contexto explicitado, expõe-se como pressuposto do estudo: existe um 

conjunto de indicadores clínicos que predizem com exatidão a presença do diagnóstico de 

enfermagem Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca. Para tanto, elenca-se como 
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questionamento: Quais indicadores clínicos melhor predizem a presença do diagnóstico 

Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Fadiga 

em pacientes com insuficiência cardíaca. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Fadiga e de seus indicadores 

clínicos em pacientes com insuficiência cardíaca; 

- Verificar a associação entre o diagnóstico de enfermagem Fadiga e as características 

sociodemográficas e clínicas dos pacientes com insuficiência cardíaca; 

- Determinar a sensibilidade e a especificidade dos indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Será apresentada, neste capítulo, uma revisão da literatura sobre os estudos de acurácia 

diagnóstica em enfermagem e sua importância, bem como os cuidados de enfermagem ao 

paciente com insuficiência cardíaca. 

 
3.1 Importância dos Estudos de Acurácia Diagnóstica em Enfermagem 
  

O DE é traçado por meio da avaliação dos indicadores clínicos apresentados pelo 

paciente. A acurácia dos indicadores clínicos de diagnósticos de enfermagem baseia-se na 

teoria de testes diagnósticos. Assim, o indicador clínico interferirá diretamente na 

probabilidade de o diagnóstico estar presente (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).  

Em relação aos processos de validação clássicos, a utilização de testes diagnósticos 

apresenta como vantagem a possibilidade da análise dos indicadores clínicos em diferentes 

estudos, como transversais, retrospectivos e prospectivos. Além de permitir o avanço no 

conhecimento sobre a importância dos indicadores clínicos para um diagnóstico específico 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).  

Com isso, a acurácia diagnóstica mostra-se necessária por ser definida como a 

capacidade de um indicador clínico ser classificado corretamente, na presença ou ausência do 

diagnóstico de enfermagem. Esse procedimento é denominado modelo de classe latente 

(LOPES; SILVA, 2016).  

Para mensurar a acurácia, utilizam-se, como medidas mais comuns, a sensibilidade e a 

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

clínico e a presença ou não do diagnóstico de enfermagem. A sensibilidade é a proporção de 

sujeitos com presença do diagnóstico de enfermagem para os quais o indicador está presente; 

e a especificidade é a proporção de sujeitos com ausência do diagnóstico para os quais o 

indicador está ausente (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

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

presença do DE, por meio de seus indicadores clínicos, estabelecendo maior fidedignidade na 

escolha diagnóstica (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Assim, os indicadores serão 

considerados acurados, quando refletirem o real estado de saúde do paciente.  

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

contribuirá na eficácia do cuidado ofertado ao paciente, adequando o processo de raciocínio 
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clínico do enfermeiro, além de colaborar com a redução dos custos com cuidados à saúde 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

O processo de enfermagem também se torna eficaz, pois possibilitará ao profissional 

enfermeiro identificar, compreender, descrever, explicar e avaliar como o paciente responde 

aos problemas de saúde, além de determinar em quais aspectos é necessária a intervenção do 

enfermeiro (GARCIA, 2000). 

Os estudos sobre acurácia contribuem para a identificação de DEs condizentes com a 

necessidade de cada paciente, colaborando, assim, para um plano de cuidados adequado, em 

busca de resultados seguros, resultando diretamente em uma assistência de maior qualidade. 

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

clínicos em populações específicas, como nos pacientes com insuficiência cardíaca, contribui 

para o conhecimento mais amplo das reais necessidades desta clientela. 

 

3.2 Cuidados de Enfermagem ao Paciente com Insuficiência Cardíaca 

 

A IC é uma doença crônica e sem tratamento para cura, mas busca o alívio dos 

sintomas, melhora da qualidade de vida, do estado funcional e aumento da sobrevida. 

Segundo Frazão, Araújo e Lira (2013), ofertar um cuidado sistematizado de enfermagem se 

torna crucial para os pacientes em tratamento hospitalar.  

O tratamento da IC envolve medidas não farmacológicas, farmacológicas e cirúrgicas, 

além da necessidade de acompanhamento multidisciplinar dos profissionais de saúde. É 

importante a participação do enfermeiro por meio das medidas educativas para o manejo dos 

sintomas e prática do autocuidado direcionada aos pacientes e familiares, objetivando a 

melhora da qualidade de vida para essa população (GONÇALVES, ALBUQUERQUE; 2014). 

 Para a enfermagem, a educação em saúde tem papel fundamental para uma assistência 

de qualidade, pois o enfermeiro exerce tanto o papel de cuidar como o de educar, tanto para o 

paciente como para a família, propondo orientações para o enfrentamento de sintomas 

advindos da afecção (GONÇALVES, ALBUQUERQUE; 2014). 

Essa atuação do enfermeiro ocorrerá por meio da consulta de enfermagem, que é uma 

importante ferramenta para a produção do cuidado em saúde, com a utilização de métodos 

científicos, identificação de situações saúde/doença, além de propor intervenções para 

promoção, prevenção e reabilitação de agravos à saúde (SOUZA et al., 2012). 

Na consulta de enfermagem é indispensável o desenvolvimento do pensamento crítico 

diante de tomada de decisões seguras, a partir de evidências científicas. Destaca-se o valor da 
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consulta de enfermagem como tecnologia do cuidado, apresentando-se importante e 

resolutiva, respaldada em lei, de caráter privativo do enfermeiro, e ofertando inúmeras 

vantagens para a assistência prestada, facilitando a identificação de problemas e suas soluções 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

A IC é uma doença que causa uma deterioração da qualidade de vida em virtude das 

altas taxas de morbimortalidade. Nesse contexto, para melhorar essas implicações, o 

enfermeiro é responsável pelo ensino do autocuidado e pelo manejo da afecção, buscando 

evitar a descompensação e manter a estabilidade clínica do paciente (JONKMAN et al., 

2016). 

Com isso, a enfermagem é primordial no cuidado do paciente com insuficiência 

cardíaca tanto no âmbito hospitalar, como no cuidado domiciliar, a fim de propiciar maior 

adesão de forma ativa dos pacientes ao tratamento (SILVA et al., 2015, RILEY, GABE e 

COWIE, 2012). Quando os enfermeiros realizam visitas domiciliares e/ou telefonemas, 

tendem a apresentar resultados positivos em relação à adesão, conhecimento e autocuidado 

(MUSSI et al., 2013). 

Um dos métodos desse cuidado ativo pelo paciente se dá por meio da 

telemonitorização, método composto pelo treinamento de enfermeiros, que terão acesso a 

informações por meio da transmissão de dados clínicos de seus pacientes. Assim, com 

chamadas telefônicas, realizará e informará os cuidados a serem prestados quando houver 

alterações nos sinais vitais (BASHI et al., 2017). 

A tele monitorização traz efeitos benéficos sobre os resultados clínicos de IC, 

incluindo redução de internação, mortalidade e melhora da qualidade de vida (SMITH 2013; 

KOTB et al., 2015). O elemento essencial do telemonitoramento é o acompanhamento dos 

sinais vitais (HOWIE-ESQUIVEL et al., 2015). 

O monitoramento de saúde, segundo Evangelista et al. (2017), é maior em paciente 

que não recebe cuidados diretos de profissionais especialistas em IC, o que provavelmente 

está relacionado ao fato de esses pacientes precisarem de fontes de motivação para ajudá-los 

no autocuidado. Os comportamentos apoiados pelo sistema de monitoramento, atualmente, 

incluem a pesagem diária, a conscientização e o relatório de sinais e sintomas de piora da IC 

(LEE et al., 2014). 

O aumento da eficácia do paciente não ocorre devido ao monitoramento sozinho, mas 

sim ao aumento de interação com o sistema de saúde por intermédio do enfermeiro, que é 

informado sempre que houver uma alteração no quadro do paciente (DANG, KARANAM, 

GÓMEZ-MARÍN; 2017).  
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Assim, o cuidado de enfermagem ao paciente com insuficiência cardíaca é complexo e 

envolve uma organização e planejamento de todas as ações desde o momento da coleta de 

dados, perfazendo todas as outras etapas do Processo de Enfermagem.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica. O estudo de acurácia dos indicadores 

clínicos de um DE é baseado na aplicação e análise de testes estatísticos e de medidas de 

acurácia (LOPES; SILVA; ARAUJO, 2013). A sensibilidade é a proporção de sujeitos com o 

diagnóstico de enfermagem e com os indicadores clínicos presentes. A especificidade é a 

proporção de sujeitos sem o diagnóstico de enfermagem para qual o indicador estará ausente 

(LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). 

 

4.2 Local do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

localizado na cidade de Natal/Rio Grande do Norte. Essa unidade hospitalar oferece 

assistência em mais de 30 especialidades. Realiza, anualmente, cerca de 130 mil consultas e 

cinco mil internações. Esse serviço atende regularmente pacientes encaminhados pelas redes 

municipal e estadual de saúde, por meio da central de agendamento de consultas e 

atendimentos de enfermarias e ambulatórios.  

Na assistência em cardiologia do referido hospital, acontecem mais de 14.000 

atendimentos por ano, sendo as insuficiências cardíacas e as doenças coronarianas as 

complicações mais recorrentes. No setor de enfermarias da cardiologia, existem 31 leitos 

clínicos e cirúrgicos, sendo um desses destinado a pacientes em isolamento. São feitas em 

média 100 internações por mês nesse setor. No ambulatório da cardiologia, em média 240 

consultas por semana. 

Para a realização do estudo, a instituição foi abordada previamente e informada sobre 

os objetivos da pesquisa. A autorização prévia da direção ocorreu por meio da assinatura da 

carta de anuência (ANEXO A) e do termo de autorização de uso de documentos (ANEXO B). 

 

4.3 População e Amostra 

 

A população do estudo foi composta pelos pacientes com insuficiência cardíaca em 

tratamento no hospital selecionado para a realização do estudo. Para determinar o cálculo 
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amostral, fez-se uso da recomendação de Swanson et al. (2012), que propõe a utilização de 

números pré-definidos por indicador clínico a ser investigado. Assim, definiu-se um total de 

seis indivíduos para cada indicador clínico investigado, sendo esses no total de 16 para o 

diagnóstico Fadiga da NANDA Internacional. Dessa forma, a amostra foi de 96 pacientes. 

Os critérios de inclusão para a seleção dos participantes foram: pacientes com 

diagnóstico médico de insuficiência cardíaca, idade igual ou superior a 18 anos, e que 

estivessem em atendimento na instituição. Os critérios de exclusão elencados foram: pacientes 

com dificuldade de comunicação verbal, que impossibilitasse a coleta de dados; pacientes 

desorientados em relação ao tempo, espaço e autopsíquico. A amostragem ocorreu por 

conveniência, de forma consecutiva (HULLEY et al., 2008). 

 

4.4 Procedimento de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados aconteceu de abril a dezembro de 2018. Inicialmente, os 

participantes foram informados sobre a temática da investigação e os objetivos da pesquisa, 

procedimentos metodológicos, importância da participação no estudo e sobre o sigilo de sua 

identidade, a partir do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

Esse termo foi entregue antes de qualquer abordagem no procedimento da coleta de dados. 

Em caso de aceite, o documento era assinado, em duas vias, pelo entrevistado e pelo 

pesquisador. 

A coleta de dados foi realizada a partir de um formulário (APÊNDICE B), contendo os 

dados sociodemográficos, clínicos e os indicadores clínicos presentes no DE em estudo 

dispostos na NANDA Internacional. A construção do instrumento foi subsidiada pelas 

definições operacionais propostas pelo estudo de Rocha (2017).  

O instrumento foi submetido ao pré-teste para averiguar sua aplicabilidade, bem como 

predizer as dificuldades e habilidades da pesquisadora frente ao processo de coleta de dados. 

Não houve alterações no instrumento. Dessa forma, os participantes entrevistados para o pré-

teste entraram para a amostra. 

A coleta foi realizada por uma única enfermeira. Utilizaram-se, de materiais, 

estetoscópio adulto, esfignomanômetro aneroide e oxímetro de pulso. Todos os materiais 

foram testados e aferidos antes do uso. Ademais, foi feita uma análise do prontuário e dos 

exames complementares. 
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4.5 Organização e Análise dos Dados  

Os dados coletados foram organizados em planilhas no Microsoft Office Excel 2010. 

Os indicadores clínicos presentes no diagnóstico Fadiga foram categorizados como presentes 

(P) ou ausentes (A). Essa categorização se deu a partir da utilização das definições 

operacionais, adaptadas de Rocha (2017) (APÊNDICE C), de cada indicador clínico em 

estudo. O indicador estará presente quando houver pelo menos um relato positivo em cada 

indicador.  

Para a análise dos dados, adotou-se o auxílio do IBM SPSS Statistic versão 19.0 for 

Windows, com vistas à estatística descritiva e inferencial. Os dados sociodemográficos e 

clínicos numéricos foram elencados por média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. 

As frequências relativas e absolutas foram apontadas para os dados categóricos e a 

prevalência dos indicadores clínicos do diagnóstico Fadiga. 

Para a acurácia diagnóstica, foi utilizado o método de Análise de Classes Latentes. 

Este método de análise estatística baseia-se na suposição de que uma variável não observada 

(diagnóstico de enfermagem) gerará associações entre as variáveis observáveis (indicadores 

clínicos) (COLLINS; LANZA, 2010). Além disso, por meio da Classe Latente, foram 

calculadas as medidas de acurácia diagnóstica: sensibilidade e especificidade, bem como a 

prevalência do diagnóstico de enfermagem Fadiga na clientela estudada. 

Os dados foram organizados por meio de tabelas e quadros e discutidos segundo a 

literatura apropriada ao tema. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

Levando-se em consideração os aspectos éticos da pesquisa científica, a proposta do 

estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob o número 2.517.527 e Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética: 80923217.7.0000.5537 (ANEXO C).  

Assim, respeitaram-se as recomendações da Resolução n. 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata de pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). Os 

pacientes receberam informações sobre a pesquisa e a importância de sua participação neste 

estudo. Após aceite, foi solicitada a assinatura do TCLE, em duas vias. 

 

4.7 Financiamento 
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O financiamento para a execução da pesquisa ocorreu por meio da bolsa de estudos 

fornecida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  



24 

5 RESULTADOS 
 

Com relação aos objetivos propostos neste estudo, os resultados serão expostos em 

sete tabelas, contendo: caracterização sociodemográfica e clínica da clientela investigada; 

frequência dos indicadores clínicos do diagnóstico Fadiga em pacientes com insuficiência 

cardíaca; e modelo de classe latente, indicando a prevalência e as medidas de acurácia 

diagnóstica. 

A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica da clientela investigada por 

meio da estatística descritiva, indicando as frequências relativa e absoluta, bem como as 

medidas de tendência central e dispersão. 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes com insuficiência cardíaca. 

Natal, 2019 

Variáveis n % IC 95% 
Sexo    
Masculino 66 68,75 58,4 – 77,7 
Feminino 30 31,25 22,4 – 41,6 
Etnia    
Parda 62 64,58 54,09 – 73,89 
Branca 19 19,79 12,62 – 73,89 
Negra 13 13,54 7,69 – 22,40 
Outros 02  2,09 0,36 – 8,04 
Estado Civil    
Com companheiro 68 70,83 60,53 – 79,43 
Sem companheiro 28 29,17 20,56 – 39,46 
Procedência    
Interior 62 64,58 54,09 – 73,89 
Capital 34 35,42 26,10 – 45,90 
Religião    
Praticante 83 86,46 77,59 – 92,30 
Não praticante 13 13,54 7,69 – 22,40 
Escolaridade    
Ensino fundamental incompleto 44 45,83 35,72 – 56,27 
Analfabeto 20 20,83 13,48 – 30,56 
Ensino médio completo 13 13,54 7,69 – 22,40 
Ensino fundamental completo 08 8,33 3,92 – 16,23 
Ensino médio incompleto 08 8,33 3,92 – 16,23 
Ensino superior completo 02 2,09 0,36 – 8,04 
Ensino superior incompleto 01 1,05 0,05 – 6,49 
Ocupação    
Aposentado/pensionista 72 75,00 64,93 – 83,02 
Outros 13 13,54 7,69 – 22,40 

  Continua 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes com insuficiência cardíaca. 

Natal, 2019 

Conclusão 

Variáveis n % IC 95% 
Desempregado 11 11,46 6,13 – 19,97 
 Média DP Mediana Mínimo Máximo Valor 

p¹ 
Idade* 57,78 14,573 57,50 20 87 0,144 
Anos de estudo 6,24 4,703 6,00 0 19 0,003 
Renda familiar** 1,84 0,989 2,00 1 5 <0,001 
Número de integrantes em 
casa 

2 1,2 2 1 6 <0,001 

Meses com a doença 65,03 83,770 36,00 0 456 <0,001 
Dias de internação 8,80 10,079 6,00 0 49 <0,001 
Quantidade de internações 2,14 2,070 1,00 0 10 <0,001 
Fonte: Dados da pesquisa. Legenda: DP- Desvio Padrão; 1Teste de Kolmogorov Smirnov; * Idade em anos; 
**Renda familiar em salários mínimos (um salário mínimo equivalente a R$954,00). 
 

Foram avaliados 96 pacientes com diagnóstico médico de IC, nos quais houve uma 

predominância do sexo masculino (68,8%), de pardos (64,6%), pessoas com companheiro 

(70,8%), provenientes do interior do estado (64,6%), praticantes de uma religião (86,5%), 

com ensino fundamental incompleto (45,8%) e aposentados ou beneficiados (75,0%). Em 

relação à idade, obteve-se média de 57,78 anos (±14,573), com mínimo de 20 e máximo de 87 

anos. 

As variáveis relacionadas aos anos de estudo, renda familiar, meses com a doença, 

dias de internação, quantidade de internações e número de integrantes em casa apresentaram 

variação assimétrica (valor p<0,05). Assim, metade da amostra tinha 6 anos de estudo, renda 

de dois salários mínimos, equivalendo a R$ 1908,00, e a presença de dois moradores por 

família em casa. Relativa aos dados clínicos, a mediana de meses com a doença foi de 36 

meses, seis dias de internação hospitalar e uma internação desde o diagnóstico da doença. 

A Tabela 2 apresenta as comorbidades presentes na clientela investigada por meio da 

estatística descritiva, indicando as frequências relativa e absoluta. 

 

Tabela 2 - Comorbidades presentes nos pacientes com insuficiência cardíaca. Natal, 2019 

Comorbidades n % 
Hipertensão arterial sistêmica 66 68,8 
Diabetes mellitus 30 31,3 
Doença arterial coronariana 27 28,1 
Nenhuma 16 16,7 

Continua 
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Tabela 2 - Comorbidades presentes nos pacientes com insuficiência cardíaca. Natal, 2019  
Conclusão 

Comorbidades n % 
Doença renal crônica 14 14,6 
Obesidade 05 5,2 
Dislipidemia 05 5,2 
Hepatopatia 03 3,1 
Doença pulmonar obstrutiva crônica  03 3,1 
Hipotireoidismo 01 1,0 
Filariose 01 1,0 
Anemia 01 1,0 
Câncer 01 1,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação às comorbidades apresentadas, a hipertensão foi a mais prevalente 

(68,8%), seguida da diabetes (31,3%) e da doença arterial coronariana (28,1%). 

A Tabela 3 apresenta as classes farmacológicas utilizadas pela clientela investigada 

por meio da estatística descritiva, indicando as frequências relativa e absoluta. 

 

Tabela 3 - Classes farmacológicas utilizadas pelos pacientes entrevistados. Natal, 2019 

Medicamentos N % 
Anti-hipertensivo 91 94,8 
Analgésico 67 69,8 
Diurético 67 69,8 
Protetor gástrico 60 62,5 
Antilipêmico 59 61,5 
Anticoagulante 56 58,3 
Antiemético 40 41,7 
Antidiabético 39 40,6 
Repositor de eletrólitos 32 33,3 
Vasodilatador 25 26,0 
Cardiotônico 19 19,8 
Anticonvulsivante 14 14,6 
Vitaminas do complexo B 11 11,5 
Antimicrobiano 10 10,4 
Antifisético 08   8,3 
Corticosteroide 08   8,3 
Laxativo 08   8,3 
Antiarrítmico 07   7,3 
Antidepressivo 06   6,3 
Antigota 04   4,2 
Repositor de ferro 04   4,2 
Antifúngico 03   3,1 
Imunossupressor 03   3,1 
Antitussígeno 02   2,1 
Procinético 02   2,1 

Continua 
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Tabela 3 - Classes farmacológicas utilizadas pelos pacientes entrevistados. Natal, 2019 

Conclusão 

Medicamentos N % 
Quimioterápico 02  2,1 
Antiespasmódico 01  1,0 
Anti-inflamatório 01  1,0 
Antivertiginoso 01 1,0 
Estimulante de eritropoese 01 1,0 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Quanto às classes farmacológicas utilizadas pela amostra, destacam-se os anti-

hipertensivos (94,8%), analgésicos e diuréticos (69,8%), protetores gástricos (62,5%), 

antilipêmicos (61,5%) e anticoagulantes (58,3%). 

Foram identificadas as frequências dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Fadiga na clientela estudada. A Tabela 4 apresenta essa distribuição. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Fadiga em 

pacientes com insuficiência cardíaca. Natal, 2019 

Indicadores clínicos Presente % 
Capacidade prejudicada para manter o nível habitual de atividade 
física 

85 88,5 

Aumento dos sintomas físicos 80 83,3 
Aumento da necessidade de descanso 72 75,0 
Capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais 71 74,0 
Energia insuficiente 64 66,7 
Padrão de sono não restaurador 62 64,6 
Introspecção 51 53,1 
Cansaço 51 53,1 
Alteração na concentração 42 43,8 
Culpa devido à dificuldade para cumprir com suas 
responsabilidades 

35 36,5 

Apatia 32 33,3 
Alteração da libido 32 33,3 
Desempenho de papel ineficaz 21 21,9 
Letargia 19 19,8 
Estado de sonolência 03   3,1 
Desinteresse quanto ao ambiente que o cerca 02   2,1 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre os indicadores clínicos prevalentes em mais de 50% da amostra, destacaram-se: 

Capacidade prejudicada para manter o nível habitual de atividade física (88,5%), Aumento 

dos sintomas físicos (83,3%), Aumento da necessidade de descanso (75,0%), Capacidade 
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prejudicada para manter as rotinas habituais (74,0%), Energia insuficiente (66,7%), Padrão de 

sono não restaurador (64,6%), Introspecção (53,1%) e Cansaço (53,1%). 

A Tabela 5 apresenta a associação das variáveis sociodemográficas da clientela 

investigada com o diagnóstico em estudo, através de testes estatísticos. 

 

Tabela 5 - Associação das variáveis sociodemográficas e clínicas dos pacientes com o 

diagnóstico de enfermagem Fadiga. Natal, 2019 

Variável DE 
Sexo 0,008¹ 
Cor  0,422¹ 
Estado civil 0,178¹ 
Procedência 0,200¹ 
Religião 0,765¹ 
Moradores  
Renda familiar 

0,737² 
0,2233 

Anos de estudos 0,9973 

Ocupação 0,163¹ 
Procura UPA 
Tempo de doença 
Dias de internação 

0,386¹ 
0,3803 

0,8083 

Comorbidades 0,273¹ 
Tratamento das Comorbidades 0,273¹ 
Ingurgitamento jugular 0,036¹ 
Refluxo hepatojugular 1,000¹ 
Ritmo cardíaco 0,423¹ 
Fonte: Dados da pesquisa. Legenda: DE: Diagnóstico de enfermagem, ¹ Qui-quadrado de Pearson; ² Teste exato 
de Fisher; ³ Teste de Mann-Whitney 

 

A variável sociodemográfica sexo e a variável clínica ingurgitamento de jugular 

apresentaram associação estatística (valor p<0,05) com a presença do diagnóstico de 

enfermagem Fadiga. 

Diante da presença dos indicadores clínicos identificados, foi possível a realização do 

modelo de classe latente, com efeito randômico e intervalo de confiança de 95%, para a 

identificação da prevalência do diagnóstico e das medidas de sensibilidade e especificidade. 

O modelo de classe latente inicial, tido como nulo, apresentou todos os indicadores 

clínicos do diagnóstico Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca. Porém, após a 

construção do modelo inicial, 13 indicadores clínicos foram excluídos por não apresentarem 

significância estatística, devido a seus intervalos de confiança terem passado de 50% (0,05) 

para as duas medidas. Assim, a adequação do modelo de classe latente ajustado será 

apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Medidas de acurácia diagnóstica dos indicadores clínicos calculados pelo modelo 

de análise de classe latente ajustado. Natal, 2019  

Indicadores clínicos  Sensibilidade (IC 95%) Especificidade (IC 95%) 
Aumento dos sintomas físicos 0,9988 (0,9878-0,9999)* 0,2892 (0,1047-0,5229) 
Cansaço 0,9988 (0,9757-1,0000)* 0,8148 (0,1097-0,9843) 
Desint. qto. amb. cerc.** 0,0490 (0,0013-0,8947) 0,9999 (0,9999-1,0000)*** 
Prevalência: 42,54%                    G2: 3,79-9                            GL: 1                       p= 0,999 
Fonte: Dados da pesquisa. Legenda: IC: Índice de confiabilidade; * Indicadores que apresentaram sensibilidade 
para o diagnóstico Fadiga; ** Desinteresse quanto ao ambiente que o cerca; *** Indicador que apresentou 
especificidade para o diagnóstico Fadiga. 
 

Os indicadores clínicos Aumento dos sintomas físicos e Cansaço apresentaram os 

valores de sensibilidade mais elevados (99,88%) no modelo ajustado, significando que a 

presença desses indicadores determina a presença do diagnóstico. O indicador Desinteresse 

quanto ao ambiente que o cerca (99,99%) apresentou especificidade para o diagnóstico em 

questão, significando que a ausência desse indicador caracteriza a ausência do diagnóstico. A 

prevalência do diagnóstico, estimada pelo modelo de classe latente, foi de 42,54%. 

A Tabela 7 apresenta as probabilidades de se identificar ou não a presença do 

diagnóstico de enfermagem em estudo a partir da presença ou ausência dos três indicadores 

que compuseram o modelo de classe latente ajustado. 

 

Tabela 7 - Probabilidades da presença/ausência do diagnóstico Fadiga em pacientes com 

insuficiência cardíaca. Natal, 2019 

Conjuntos 
Indicadores clínicos 

N 
DE 

CD5 CD6 CD11 Aus. Pres. 
1 0 0 0 13 1,00 0,00 
2 0 1 0 3 0,98 0,02 
3 1 0 0 32 1,00 0,00 
4 1 1 0 46 0,16 0,84* 
5 1 1 1 2 0,00 1,00* 

Fonte: Dados da pesquisa. Legenda: *: Análises combinatória indicando a presença do diagnóstico de 
enfermagem Fadiga; 0: Ausência; 1: Presença; DE: Diagnóstico de enfermagem; CD5: Aumento dos sintomas 
físicos; CD6: Cansaço; CD11: Desinteresse quanto ao ambiente que o cerca. 

 

A constatação da acurácia diagnóstica prosseguiu por meio da análise combinatória 

dos indicadores clínicos, resultando em cinco probabilidades de presença ou ausência do 

diagnóstico Fadiga, que estará presente quando a probabilidade apresentada for superior a 0,5. 

Desta forma, contata-se a presença em dois conjuntos de indicadores clínicos.  
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6 DISCUSSÃO 
 

A caracterização sociodemográfica dos pacientes com IC, neste estudo, identificou 

uma prevalência maior de indivíduos do sexo masculino. Dado esse semelhante aos achados 

na literatura (MARTÍNEZ-MATEO et al., 2019; FABRELLAS et al., 2019, PALOMINO et 

al., 2018, RABELO-SILVA et al., 2018). O estudo de Martínez-Sellés (2012) aponta uma 

sobrevida menor nos homens em relação às mulheres, independente de idade e etiologia.  

Diante disso, a enfermagem deve incentivar o cuidado à saúde do homem, 

principalmente na atenção básica, por meio de intervenções precoces visando à prevenção de 

complicações futuras. A necessidade desse incentivo parte do fato de os homens serem mais 

suscetíveis a doenças, principalmente as crônicas e graves, além de não procurarem os 

serviços de atenção à saúde (BRASIL, 2008). Esses devem permitir que os homens se sintam 

integrados e acolhidos a fim de fortalecer o vínculo deles com a unidade de saúde (VIEIRA et 

al., 2013). 

Referente à variável etnia, 64,6% dos pacientes classificaram-se como pardos. Esse 

resultado difere de outro estudo (RABELO-SILVA et al., 2018), o qual indica a raça branca 

como a mais prevalente nesta clientela. 

Quanto ao estado civil e religiosidade, houve predomínio da presença de companheiro 

(70,8%) e de possuir algum tipo de religião (86,5%). Esse perfil foi semelhante ao encontrado 

na literatura para essa mesma clientela (ALMEIDA NETO et al., 2018). Quando o paciente 

possui um companheiro, a sua presença o auxilia na realização do autocuidado, além de 

ajudar a não esquecer de tomar os medicamentos conforme prescrição, e ter um melhor 

envolvimento na gestão da sua doença (SAYERS et al., 2008; OLIVEIRA, 2015).  

A religiosidade e espiritualidade estão relacionadas com a melhoria da saúde mental e 

da qualidade de vida desses pacientes. Além de a religião ter uma associação com o 

comportamento saudável relacionado à saúde, doença e morte (BONELLI; KOENING, 2013, 

VASCONCELOS 2010, SACCO et al., 2014). 

Na amostra estudada, metade dos indivíduos apresentou a mediana de seis anos de 

estudo, correspondendo ao ensino fundamental incompleto (45,8%), e tal resultado é 

ratificado na literatura (FABRELLAS et al., 2019; RABELO-SILVA et al., 2018; ALMEIDA 

NETO et al., 2018, YANG; KANG, 2018). Em relação aos estudos, observa-se que o baixo 

nível de escolaridade pode estar associado à piora do quadro de IC, uma vez que esses 

pacientes podem não compreender as orientações e intervenções educativas, acarretando, 
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assim, em reinternações em decorrência da doença, passando a não trazer benefícios para a 

sua saúde (SMEULDERS et al., 2010, ALMEIDA et al., 2013).  

O presente estudo evidenciou uma clientela de faixa etária adulta, com média de 57,78 

anos de idade. Tal faixa etária se contrapõe com o encontrado na literatura, a qual apresenta 

um predomínio da faixa etária idosa (MARTÍNEZ-MATEO et al., 2019; FABRELLAS et al., 

2019; PALOMINO et al., 2018, RABELO-SILVA et al., 2018, ALMEIDA NETO et al., 

2018).  Nota-se que a faixa etária adulta predomina e, por ser uma faixa etária 

economicamente ativa, gera efeitos negativos para o país, já que muitos acabam tendo que se 

afastar de seu emprego em decorrência das limitações físicas atribuídas à doença 

(OLIVEIRA, 2015). 

Relacionado à renda mensal, a pesquisa revelou uma mediana de dois salários 

mínimos por residência. Esse dado foi similar a estudos com a mesma clientela (ALMEIDA 

NETO et al., 2018; RABELO-SILVA et al., 2018). Em relação à ocupação, houve 

predomínio de aposentadoria ou benefício (75%), corroborando com os achados da literatura 

(ALMEIDA NETO et al., 2018).  

O presente estudo revelou mediana de dois integrantes por residência, corroborando 

com o achado na literatura (RABELO-SILVA et al., 2018). Essa informação é pertinente, pois 

são pacientes que necessitam de apoio emocional e muitas vezes de cuidado físico, e a família 

se torna responsável pelo fornecimento desse apoio (TRUSH, 2014; VELLONE et al., 2015;). 

Além disso, frequentemente, esse apoio passa a ser realizado pelo cônjuge do indivíduo 

(DIRIKKAN; ARABACI; MUTLU, 2018). 

Devido a isso, os profissionais de saúde devem conhecer as características 

sociodemográficas de seu paciente, para traçar estratégias que se enquadrem dentro do seu 

nível de escolaridade e renda. Os profissionais devem ainda ser capazes de motivar e 

estimular esses pacientes a realizarem o autocuidado de forma eficaz (OLIVEIRA, 2015). 

No que diz respeito aos aspectos clínicos, a amostra obteve mediana de 36 meses com 

doença cardíaca, seis dias de internação e apenas uma hospitalização. Esses dados foram 

semelhantes aos achados na literatura (DIRIKKAN; ARABACI; MUTLU, 2018). Entretanto, 

em relação à quantidade de internações, divergem do encontrado na literatura, em que a 

maioria dos pacientes teve mais de uma internação (LÓPEZ et al., 2018; YANG; KANG, 

2018). 

Um maior tempo de diagnóstico de IC pode estar relacionado à manutenção de 

autocuidado, decorrente do desempenho a longo prazo, de comportamentos para manter a 

estabilidade fisiológica. Ademais, a experiência com a prática do autocuidado pode ser um 
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facilitador para a manutenção desses comportamentos, já que são aprendidos e realizados ao 

longo do tempo (OOSTEROM-CALO et al., 2012). 

Os pacientes com eventuais internações apresentam melhor adaptação à doença e 

tratamento, com menos queixas e mais estratégias em busca de facilitar a vivência com as 

dificuldades da patologia (GRILLO, 2016). Devido às múltiplas internações, esses pacientes 

tendem a aprender mais sobre sua patologia, porém isso não é indicativo de melhora no grau 

de adesão ao tratamento (CASTRO et al., 2010). 

No tocante às morbidades associadas, destacam-se a hipertensão arterial sistêmica 

(68,8%), diabetes mellitus (31,3%), doença arterial coronariana (28,1%) e doença renal 

crônica (14,6%). Dados semelhantes ao identificado nos estudos de Martínez-Mateo et al. 

(2019) e López et al. (2018). 

A hipertensão arterial é um fator de risco para o desenvolvimento da IC (BOZKURT 

et al., 2016), pois causa alterações na estrutura e funções cardíacas em decorrência do 

aumento da pós-carga arterial (FERNANDES-SILVA et al., 2017). O tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica reduzirá o risco de hospitalização por IC, além de melhorar o 

desfecho da doença (NASCIMENTO et al., 2016). O diabetes mellitus é um fator de risco 

para a ocorrência da IC. A incidência da IC é de duas a quatro vezes maior em diabéticos 

(SHARMA; EZEKOWITZ, 2014). 

A doença arterial coronariana é a principal causa para o surgimento da IC (GO et al., 

2014, MOZAFFARIAN et al., 2016), já que a isquemia participa diretamente na 

fisiopatologia da disfunção sistólica e diastólica, acarretando, assim, na IC (LIMA et al., 

2017; TREVISAN et al., 2018). A IC e a insuficiência renal crônica frequentemente 

coexistem, e compartilham muito dos fatores de risco (DAMMAN et al., 2014; FILIPPATOS; 

FARMAKIS; PARISSIS, 2015).  

Dos fármacos utilizados por esta clientela, tiveram destaque os anti-hipertensivos 

(94,8%), analgésicos e diuréticos (69,8%), protetores gástricos (62,5%), antilipêmicos 

(61,5%) e anticoagulantes (58,3%). Os anticoagulantes, apesar de não indicados, foram 

destacados nessa amostra, pois havia muitos pacientes cirúrgicos.  

Em López et al. (2018), 70% dos pacientes foram tratados com diuréticos, pois esses 

constituem a classe terapêutica mais utilizada em pacientes com IC para promover um alívio 

da congestão, no entanto, o seu uso continuado e crônico em estudos tem demonstrado 

potentes efeitos deletérios, associando-se a piores desfechos clínicos (FELKER et al., 2011, 

TESTANI et al., 2011). 
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O uso de antilipêmicos, com a redução nos níveis de lipoproteína de baixa densidade, 

causará uma queda no risco cardiovascular. O tratamento reduzirá o risco de desenvolvimento 

da IC em pacientes em risco, porém seu uso não interfere na redução da mortalidade 

(FRÖHLICH et al., 2017). 

A IC requer a ingestão de muitos medicamentos em diferentes momentos. Entretanto, 

apesar de as medicações melhorarem muito os sintomas, esses pacientes não apresentam 

melhora na qualidade de vida, levando à desvalorização da medicação (ROGER et al., 2012, 

EKMAN et al., 2017). 

Além disso, existem fatores associados ao mau gerenciamento da medicação, como a 

não adesão aos medicamentos causada por esquecimento e pela persistência de alguns 

sintomas, como fadiga e ortopneia. Em decorrência da descontinuação do tratamento 

medicamentoso, o sintoma fadiga volta a se destacar (ROLNICK et al., 2013). 

A fadiga é um problema comum relatado por pacientes com insuficiência cardíaca 

(CONLEY; FEDER; REDEKER, 2015). Esses a descrevem como uma sensação corporal 

difusa e inefável (SCHJOEDT; SOMMER; BJERRUM, 2016). A fadiga pode causar 

limitações na realização de atividades diárias e sociais, aumento da dependência nas pessoas, 

perda da autoestima e depressão, afetando a qualidade de vida dos pacientes (CONLEY; 

FEDER; REDEKER, 2015; SCHJOEDT; SOMMER; BJERRUM, 2016).  

Além disso, a fadiga é um preditor significativo para o agravamento da insuficiência 

cardíaca (SHARAFKHANEH et al., 2013). A fadiga está associada a um maior risco de morte 

cardiovascular ou hospitalização e mortalidade por todas as causas (PEREZ-MORENO et al., 

2014). Portanto, é importante identificar intervenções eficazes para controlar a fadiga em 

pacientes com insuficiência cardíaca, a fim de melhorar sua qualidade de vida e prognóstico. 

Os indicadores clínicos investigados com frequência maior que 50% foram: 

capacidade prejudicada para manter o nível habitual de atividade física, aumento dos sintomas 

físicos, aumento da necessidade de descanso, capacidade prejudicada para manter as rotinas 

habituais, energia insuficiente, padrão de sono não restaurador, introspecção e cansaço.  

Os indicadores Capacidade prejudicada para manter o nível habitual de atividade física 

(88,5%) e Capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais (74,0%) ocorrem devido à 

função cardíaca limitada. Os pacientes com IC têm uma tolerância reduzida ao exercício e à 

realização de atividades diárias. Em decorrência disso, passam a ser dependentes de seus 

cuidadores (DIRIKKAN; ARABACI; MUTLU, 2018). Essa intolerância está associada aos 

piores desfechos, como a maior mortalidade, maior número de internações e pior qualidade de 

vida (PONIKOWSKI et al., 2016; PALAU et al., 2018).   
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A IC acarreta muitas mudanças à vida dos pacientes, que normalmente se queixam das 

múltiplas restrições às quais são submetidos durante o tratamento. Os pacientes se veem com 

dificuldades de realizar cuidados diários, com isso, novos papéis são assumidos pelos 

familiares, que precisam ser resilientes para auxiliar o paciente nos problemas que a doença 

acarreta (GRILLO, 2016). 

Ao relacionar a qualidade de vida com a atividade física, constata-se que, quanto 

maior a intensidade da atividade física, a melhoria na saúde é percebida (FABRELLAS et al., 

2019). Apesar dos efeitos positivos da atividade física na vida desses pacientes, vários são os 

fatores relacionados à incapacidade de exercício em pacientes com IC, destacando-se os 

sintomas de ansiedade, depressão e comprometimento cognitivo (AHMETI et al., 2017; KIM 

et al., 2017; PATRON et al., 2017; USZKO-LENCER et al., 2017). 

Apesar de o exercício melhorar a saúde, é necessário ser realista da expectativa de 

cada atividade física, tendo os exercícios aeróbicos e de resistência demonstrado reduzir os 

sintomas físicos, aumentando a tolerância ao exercício, além de reduzirem as internações 

hospitalares e a mortalidade (HAQ et al., 2015; DEHKORDI; FAR, 2015; EVANGELISTA 

et al., 2017). 

Entretanto, é necessário ser um programa de exercício físico fácil de aprender, gratuito 

e adequado para melhorar a adesão e ajudar esses pacientes a manter um estilo de vida 

fisicamente ativo. Outrossim, esse programa deve ser adequado às pessoas com baixa 

tolerância ao exercício (CHEN et al., 2018). 

 O indicador Aumento dos sintomas físicos foi considerado sensível para a ocorrência 

do DE em estudo. A literatura relata que os sintomas físicos mais frequentes em pacientes 

com IC são: fadiga, dispneia, edema, ortopneia, distúrbios do sono e hipoperfusão periférica. 

Esses sintomas decorrem da congestão pulmonar (PONIKOWSKI et al. 2016; 

SCHUMACHER; HUSSEY; HALL, 2018; YANG; KANG, 2018).  

Além desses sintomas, a literatura também relata a dificuldade para dormir, falta de 

energia, sensação de tristeza, nervosismo e depressão (FALK et al., 2013). Esses sintomas são 

limitantes na vida do paciente, tendo um impacto negativo nas dimensões psicológica, social e 

existencial do indivíduo (WU et al., 2016), dessa forma, implicando na ocorrência do 

indicador Padrão de sono não restaurador (64,6%), que poderá estar associado à redução da 

energia, característica do paciente com fadiga. Assim, esse indicador é descrito nesses 

pacientes como uma sensação de cansaço mesmo após uma noite de sono (ROCHA, 2017). 

Esses sintomas devem ser gerenciados de maneira ativa e eficaz, buscando melhorar a 

qualidade de vida da clientela com IC. A compreensão desses sintomas e uma investigação 
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dos fatores antecedentes pode ajudar os enfermeiros a desenvolver intervenções aplicáveis e 

eficazes para os pacientes (YANG; KANG, 2018).  

Os indicadores Aumento da necessidade de descanso (75,0%), Energia insuficiente 

(66,7%) e Cansaço (53,1%) se inter-relacionam, já que esses indivíduos convivem com certa 

intolerância à atividade, devido à energia fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar 

ou completar rotinas diárias, solicitadas ou desejadas. Essa intolerância se justifica devido aos 

sintomas envolvidos na IC, como desconforto respiratório, fadiga e palpitações, presentes em 

graus variáveis, devido à incapacidade do coração de manter o débito cardíaco que satisfaça 

as necessidades do organismo (DREXLER et al., 1992).  

O cansaço, tido como indicador sensível, foi o mais descrito em estudo 

(GANDESBERY; DOBBIE; GORODESKI, 2018). Ele é relatado por esses pacientes e está 

relacionado ao funcionamento físico de acordo com a classificação funcional da New York 

Heart Association (NYHA) (MCMURRAY et al., 2012). 

Já o indicador Introspecção (53,1%), também observado em outro estudo (SILVA, 

2011), decorre do fato de o indivíduo ter perdido o seu papel central na família, devido às 

limitações que a fadiga atribui, levando o paciente a depender de sua família para atividades 

básicas. 

Padrão de sono não restaurador, Aumento da necessidade de descanso, Aumento dos 

sintomas físicos, Cansaço, Energia insuficiente, Capacidade prejudicada para manter o nível 

habitual de atividade física podem ser reflexos de fatores psicológicos, da necessidade de 

dormir/descansar durante o dia ou ainda potencializados devido às repercussões negativas da 

diminuição do débito cardíaco, acarretando o aumento do volume intravascular, resultando em 

edema pulmonar e aumento de sintomas físicos (MARTINS et al., 2012; SANTOS et al., 

2013). 

Por fim, o indicador Desinteresse quanto ao ambiente que o cerca se apresentou como 

específico no presente estudo. Em outra clientela esteve mais prevalente nos pacientes que se 

encontravam com maior tempo de tratamento, sendo observada a redução do interesse em 

62% dos indivíduos que relataram a fadiga (CURT et al., 2000, ROCHA, 2017).  

Na associação do DE Fadiga com as variáveis sociodemográficas e clínicas dos 

pacientes com insuficiência cardíaca, obteve-se uma associação com o sexo (p=0,008). Em 

estudo (FINI, 2008), houve diferença estatisticamente significativa na intensidade da fadiga, 

tendo as mulheres os mais elevados índices. 

Em relação à variável clínica, houve associação com o ingurgitamento de jugular, 

apesar de não terem sido encontrados registros na literatura sobre a associação dessa variável 
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com o diagnóstico em questão. Essa associação pode ocorrer em decorrência da congestão 

pulmonar decorrente do baixo débito cardíaco (YANG, KANG; 2018), manifestação que 

costuma ser congestiva, acarretando assim em uma capacidade diminuída para realizar 

trabalho físico e mental no nível habitual. 

O ingurgitamento de jugular ocorre pela elevação das pressões de enchimento das 

câmaras direitas do coração, devido à incapacidade do coração de bombear o sangue vindo do 

corpo. Com essa pressão elevada, as paredes dilatam e isso resulta no ingurgitamento da 

jugular (GUYTON, HALL; 2017). O enfermeiro deverá avaliar o ingurgitamento de jugular 

no momento do exame físico. 

Por fim, a prevalência do diagnóstico de enfermagem Fadiga nos pacientes com 

insuficiência cardíaca foi de 42,54%, esse achado corroborando com o estudo de CHEN et al. 

(2010), que a identificou em clientela com as mesmas características da deste estudo, e que 

apresentou maior prevalência desse diagnóstico, sendo de 90%. 

Com base nos resultados identificados na pesquisa, acredita-se que o conhecimento 

acerca dos indicadores clínicos com maior sensibilidade e especificidade auxilie na 

capacidade do enfermeiro predizer a presença do diagnóstico Fadiga nessa população. Assim, 

auxiliando o enfermeiro no raciocínio clínico baseado em indicadores clínicos acurados. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 
Os indicadores clínicos com maior prevalência no estudo foram: Capacidade 

prejudicada para manter o nível habitual de atividade física, Aumento dos sintomas físicos, 

Aumento da necessidade de descanso, Capacidade prejudicada para manter as rotinas 

habituais, Energia insuficiente, Padrão de sono não restaurador, Introspecção e Cansaço. Em 

relação à associação do diagnóstico em estudo com as variáveis sociodemográficas e clínicas, 

houve presença dessa associação com as variáveis sexo e ingurgitamento de jugular. 

Por meio da Análise de Classe Latente, observou-se a prevalência de 42,54% do 

diagnóstico Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca. Além disso, os indicadores 

clínicos Aumento dos sintomas físicos e Cansaço apresentaram a maior sensibilidade. 

Enquanto que o indicador Desinteresse quanto ao ambiente que o cerca apresentou maior 

especificidade.  

Dessa forma, conclui-se que o estudo confirma o pressuposto inicial de que existe um 

conjunto de indicadores clínicos que predizem com exatidão a presença do diagnóstico de 

enfermagem Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca.  

 Salienta-se que os resultados apresentados fazem menção à população específica de 

pacientes com insuficiência cardíaca. Sendo assim, para outras populações ou em outros 

contextos, a análise aqui apresentada deve ser utilizada com cautela. Por fim, acredita-se que 

o conhecimento desse diagnóstico na população com IC pode contribuir para que as 

intervenções de enfermagem sejam orientadas por decisões diagnósticas acuradas, facilitando, 

assim, a construção do plano de ações adequado para essa população. 

 Como dificuldades encontradas no desenvolvimento desta pesquisa, evidencia-se a 

carência de estudos sobre a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico Fadiga na 

população estudada, sendo difícil a comparação com outas clientelas com o mesmo 

diagnóstico, devido às particularidades de cada população. 

 Como limitação do estudo, destaca-se o fato de os dados terem sido coletados em 

apenas um momento. Assim, sugere-se a realização de novos estudos longitudinais para o 

acompanhamento ao longo do tempo de alguns indicadores clínicos mais acurados, bem como 

a investigação dos fatores relacionados ao DE Fadiga. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970. Fone/fax: (84) 

3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Acurácia dos indicadores clínicos 

do diagnóstico de enfermagem fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca”, que é 

coordenada pela Prof.ª Dr.ª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, juntamente com Beatriz 

Medeiros de Macedo, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Esta pesquisa pretende analisar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca; a acurácia auxilia a diferenciar 

um diagnóstico de outros possíveis, com o intuito de escolher, dentre o conjunto de 

indicadores, aquele que melhor expressa a ocorrência do diagnóstico investigado e dos dados 

analisados. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato de permitir a compreensão por parte 

dos enfermeiros sobre a fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca, contribuindo, assim, 

para o planejamento de intervenções voltadas para as necessidades desses pacientes. 

 Caso você decida participar, você deverá responder uma entrevista e passará por um 

exame físico. Você terá o direito de se recusar a responder as perguntas que lhe causem 

constrangimento de qualquer natureza. A nossa conversa durará por volta de 30 minutos. As 

perguntas da entrevista serão sobre sua vida, sua saúde e seu tratamento. 

Durante a realização destes procedimentos a previsão de riscos é mínima, ou seja, o 

risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma pergunta 

da entrevista ou do exame físico, que será minimizado pelo cuidado que teremos ao realizar a 

pesquisa. Você não terá benefício diretamente, no entanto, com está pesquisa, cooperará para 

melhorar a qualidade do cuidado prestado pela enfermagem. 
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Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita, que será prestada pelo próprio hospital em que você se encontra 

internado. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para: Ana 

Luisa Brandão de Carvalho Lira, Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, BR 

(nome, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal/RN, Telefone: (84) 3215-3857. E-mail: 

analira@ufrnet.br 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificá-lo.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Prof.ª Dr.ª Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta 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 das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Fadiga em 

pacientes com insuficiência cardíaca”, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 
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 Natal ____/____/________  

 

____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo: “Acurácia dos indicadores clínicos do 

diagnóstico de enfermagem Fadiga em pacientes com insuficiência cardíaca”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido], 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 Natal ____/____/________  

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
 
 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE DE 
ACURÁCIA DOS INDICADORES CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM FADIGA 
 

Identificação Data: 

Nome (iniciais): Idade (anos): 

Sexo: 1. (   ) Feminino 2. (   ) Masculino 

Cor: 1. (    )Branca 2. (   )Parda 3. (   )Negra 4. (   )Outra 

Estado Civil: 1. (   ) Com companheiro 2. (   ) Sem companheiro 

Procedência: 1. (   ) Capital/RN 2. (   )Interior/RN 3. (   ) Outros 

Religião: 1. (   ) Praticante 2. (   ) Não Praticante 

Anos de estudo: 

Renda familiar:  Com quantas pessoas vive? 

Ocupação: 1. (   ) Desempregado 2. (  )Aposentado/ 

Beneficiado 

3. (   ) Outros: 

 

Dados Clínicos 

Diagnóstico médico: 

Há quantos anos você possui insuficiência cardíaca? 

Tempo de internação hospitalar (em dias): 

Quantas internações após diagnóstico? 

Medicações em uso: 1.(   )Captopril  2.(   )Furosemida  3.(   )Aldactone   4.(    )Carvedilol  5.(   

) Digoxina   6.(   ) Selozok  7.(   ) Losartana  8.(   ) Enalapril  9.(   ) Outros:_________ 

Costuma procurar serviços de urgência e 

emergência, em decorrência da insuficiência 

cardíaca?  

1 (   ) Sim  2 (   ) Não 

Comorbidades: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

Quais? 

Tratamentos para as comorbidades: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

 

Sinais Vitais 

Pressão Arterial (mmHg) 

Pulso: Frequência Respiratória: 
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Avaliação Cardiológica 

a) Inspeção 

Ingurgitamento da veia jugular quando o paciente está a 45º:  1.(   )Presente 2.(   )Ausente 

b) Palpação 

Refluxo hepatojugular: 1.(   )Positivo  2.(    )Negativo 

c) Ausculta 

Ritmo:   1.(    )Regular    2.(    )Irregular 

Presença das bulhas: 1.(   ) B1   2.(    ) B2     3.(    ) B3     4.(   ) B4 

 
FADIGA 

Alteração da Concentração 

Apresenta dificuldade em focar a atenção em um elemento específico sem ser distraído por 

estímulos ambientais 1. (   )Sim  2.(   )Não 

Registro de objetos (nomeie clara e lentamente três objetos e peça para o paciente repetir):  

janela (   ); casaco (   ); relógio (   ) 

Atenção e cálculo (diminuir 7 de 100 sucessivamente ou pedir ao paciente para soletrar a 

palavra MUNDO de trás para frente). 

93 (   ), 86 (   ), 79 (   ), 72 (   ), 65 (   ) ou O (   ), D (   ), N (   ), U (   ), M (   ) 

Memória de evocação (pedir ao paciente para recordar as três palavras ditas no item 3).  

janela (   ); casaco (   ); relógio (   ) 

Alteração da Libido 

Existe alguma preocupação ou até mesmo infelicidade em relação à sua sexualidade?  

1. (   )Sim  2.(   )Não 

Ocorreu alguma mudança no desejo de ter relação sexual com seu parceiro ou sente 

dificuldade de alcançar a satisfação desejada? 1. (   )Sim  2.(   )Não 

Apatia 

Apresenta-se desmotivado, indiferente ou incapaz de demonstrar afeto ou carinho? 1. (   )Sim  

2.(   )Não 

Aumento da necessidade de descanso 

Sente uma necessidade aumentada de descansar? 1. (   )Sim  2.(   )Não 

Passa mais tempo em repouso (sentado ou deitado)? 1. (   )Sim  2.(   )Não  

Aumento dos sintomas físicos 

Intensificação dos sinais e sintomas: 1. (   )Fadiga  2. (   )Tolerância diminuída à atividade   
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3.(   ) Edema em MMII  4. (   ) Ganho de peso  5.(   ) Palidez  6.(   ) Cianose  7.(   ) Distensão 

jugular  8.(   ) Tosse  9.(   ) Ortopneia  10.(   ) Dispneia paroxística noturna  11.(   ) Alteração 

do estado mental  12.(   ) Tontura  13.(   ) Anorexia  14.(   ) Náuseas 15. (   

)Outros:__________ 

Cansaço 

Acorda disposto para atividades diárias 1. (   ) Sim 2. (   )Não 

Realiza alguma atividade física 1. (   )Sim 2. (   )Não 

Capacidade prejudicada para manter as rotinas habituais 

Atividade Muita 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Ausência de 

dificuldade 

Levantar ou carregar mantimentos    

Subir um lance de escada    

Andar um quarteirão    

Tomar banho ou vestir-se    

Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se    

Atividades moderadas, tais como: mover 

uma mesa, passar um aspirador de pó, 

varrer uma casa 

   

Capacidade prejudicada para manter o nível habitual de atividade física 

Atividade Muita 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Ausência de 

dificuldade 

Subir vários lances de escada    

Andar mais de 1 quilômetro    

Andar vários quarteirões    

Atividades vigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como: levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos 

   

Culpa devida à dificuldade para cumprir com suas responsabilidades 

Sente-se culpado por não conseguir cumprir com seus compromissos sociais e pessoais?  

1. (   )Sim  2.(   )Não. Justifique: __________________________ 

Desempenho ineficaz de papéis 

Sente-se satisfeito com o papel que desempenha atualmente, em relação às suas atividades: 

Em casa 1. (  ) Sim 2. (   ) Não 
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Com os filhos 1. (  ) Sim 2. (   ) Não 

Com o(a) esposo(a) 1. (  ) Sim 2. (   ) Não 

No trabalho 1. (  ) Sim 2. (   ) Não 

Desinteresse quanto ao ambiente que o cerca 

Sente desinteresse quanto ao tratamento, atividades domiciliares ou outras atividades ao seu 

redor? 1. (   )Sim  2.(   )Não  

Você realiza todos os cuidados necessários para a 

manutenção de sua saúde? 

1. (   )Sim 2. (   )Não 

Você deseja realizá-los/continuar realizando-os? 1. (   )Sim 2. (   )Não 

Energia insuficiente 

Sente falta de energia, caracterizada por mal-estar ou indisposição, para realizar tarefas 

simples que antes não exigiam esforço, como passear, brincar, se exercitar?  

1. (   )Sim  2.(   )Não 

Introspecção 

Sente conflitos pessoais por não conseguir fazer o que deseja ou o que estava acostumado a 

fazer antes da doença, ou costuma refletir sozinho sobre a doença e o modo como o 

tratamento interfere na sua vida? 1. (   )Sim  2.(   )Não  

Letargia 

 O paciente apresenta-se pouco alerta, sonolento, com pensamento lento e confuso, desatento. 

1. (   )Sim  2.(   )Não  

Padrão de sono não restaurador 

Problemas de sono: 1. (   )Nenhum  2. (   )Insônia  3. (   )Cansado ao acordar  4. (   

)Ininterrupto  5. (   )Agitado  6. (   )Outro:_______________ 

Hora de dormir: 1. (   )Manhã  2. (   )Tarde   3. (   )Noite 

Se sente descansado após o sono 1. (   )Sim  2. (   )Não 

Sonolência 

O paciente relata alguma alteração no sono, apresentando-se sonolento, alerta quando 

estimulado, mas voltando a dormir quando o estímulo cessa? 1. (   )Sim   2. (   )Não 

 

Exames laboratoriais Resultado Valores de referência  

Sódio  135 - 145 mEq/l 

Potássio  3,5 - 5,0 mEq/l 

Cálcio  8,5 - 10,5 mEq/dl 
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Ureia  15 - 40 mg/dl 

Creatinina  1 - 2 mg/dl 

BNP  0 - 70pg/ml 

Hemoglobina  Mulheres: 11,5 – 16,4 g/dl 

Homens: 13,5 - 18 g/dl 

Hematócrito  Mulheres: 42%  

Homens: 47% 
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APÊNDICE C - DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DOS INDICADORES CLÍNICOS 
DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM FADIGA 
 
 As definições operacionais foram embasadas no estudo de Rocha (2017). 

 
Indicador clínico Definição Operacional 

Alteração da Concentração Alteração na atenção referente a um elemento 
específico, seja ele um assunto ou pessoa, de modo 
exclusivo ou intenso, sem haver distração pelos vários 
estímulos ambientais. Apresentando uma capacidade 
diminuída de conectar e sintetizar ideias. A 
característica será considerada presente quando o 
relato do paciente for positivo para esse sintoma ou 
pela observação do avaliador. 

Alteração da Libido Alteração percebida no desejo e na excitação sexual, 
incapacidade de alcançar a satisfação desejada. A 
característica será considerada presente quando o 
relato do paciente for positivo para esse sintoma.  

Apatia Sentimento caracterizado por indiferença, falta de 
atividade e de interesse, sem demonstrar carinho ou 
afeto. A característica será considerada presente 
quando o relato do paciente for positivo para esse 
sintoma.  

Aumento da necessidade de 

descanso 

Restrição de atividades físicas, que se torna cada vez 
mais necessária, a fim de promover um relaxamento 
parcial ou total. A característica será considerada 
presente quando o relato do paciente for positivo para 
esse sintoma. 

Aumento dos sintomas físicos Relato frequente de sintomas relacionados à percepção 
do corpo, como: fadiga, tolerância diminuída à 
atividade, edema em MMII, ganho de peso, palidez, 
cianose, distensão jugular, tosse, ortopneia, dispneia 
paroxística noturna, alteração do estado mental, 
tontura, anorexia e náuseas. A característica será 
considerada presente quando o relato do paciente for 
positivo para esse sintoma ou pela observação do 
avaliador.  

Cansaço Sensação de exaustão e esgotamento físico, resultando 
em diminuição do rendimento em atividades 
corriqueiras. A característica será considerada presente 
quando o relato do paciente for positivo para esse 
sintoma. 

Capacidade prejudicada para 

manter as rotinas habituais 

Dificuldade em desempenhar as rotinas habituais, tais 
como as atividades cotidianas e de autocuidado, como: 
andar um quarteirão, subir um lance de escada, banho, 
vestir-se. A característica será considerada presente 
quando o relato do paciente for positivo para esse 
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sintoma. 
Capacidade prejudicada para 

manter o nível habitual de 

atividade física 

Incapacidade de realizar atividade físicas, como: subir 
vários lances de escada, andar mais de um quilômetro, 
andar em vários quarteirões e atividades que exijam 
muito esforço. A característica será considerada 
presente quando o relato do paciente for positivo para 
esse sintoma. 

Culpa devida à dificuldade para 

cumprir com suas 

responsabilidades 

O paciente sente-se responsabilizado por não 
conseguir executar seus compromissos pessoais e 
sociais. A característica será considerada presente 
quando o relato do paciente for positivo para esse 
sintoma. 

Desempenho ineficaz de papéis Comprometimento no comportamento com que 
alguém executa um trabalho, acarretando em a uma 
insatisfação com o papel desempenhado. A 
característica será considerada presente quando o 
relato do paciente for positivo para esse sintoma. 

Desinteresse quanto ao ambiente 

que o cerca 

Demonstra indiferença quanto ao tratamento ou às 
atividades no ambiente hospitalar. A característica será 
considerada presente quando o relato do paciente for 
positivo para esse sintoma. 

Energia insuficiente Déficit de energia necessária para realizar as 
atividades diárias requeridas ou desejadas. A 
característica será considerada presente quando o 
relato do paciente for positivo para esse sintoma. 

Introspecção Autoanálise que o indivíduo faz de sua vida interior. A 
característica será considerada presente quando o 
relato do paciente for positivo para esse sintoma. 

Letargia Estado em que o paciente cai no sono quando não 
estimulado, acorda ao ser chamado em voz normal, 
mas parece sonolento, com pensamento lento e 
confuso. A característica será considerada presente 
quando a observação do avaliador for positiva para 
esse sintoma.  

Padrão de sono não restaurador Interrupção na quantidade e na qualidade do sono. O 
paciente não sente sua energia recuperada, mesmo 
após um período de sono. O paciente com fadiga não 
sente suas energias recuperadas após um período de 
sono. A característica será considerada presente 
quando o relato do paciente for positivo para esse 
sintoma. 

Sonolência Sono aumentado, quando estimulado, mantém diálogo 
e atividade motora apropriada, voltando a dormir 
quando o estímulo cessa. A característica será 
considerada presente quando o relato do paciente for 
positivo para esse sintoma ou pela observação do 
avaliador. 
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – TERMO AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS DOCUMENTOS 
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ANEXO C – CERTIDÃO DO CEP 
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