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RESUMO 
 

Zhao LM. Características definidoras e fatores relacionados do Diagnóstico de 

Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” em pacientes com Insuficiência 

Cardíaca, 2018. 129p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de São 

Paulo. 

 

Objetivo: identificar a prevalência do Diagnóstico de Enfermagem (DE) “Perfusão 

Tissular Renal Ineficaz” em pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) crônica 

descompensada. Métodos: trata-se de um estudo observacional, do tipo descritivo, 

transversal e retrospectivo. O estudo foi realizado em um hospital público de grande 

porte, especializado em Cardiologia na cidade de São Paulo. O período destinado 

para a coleta de dados foi de agosto a dezembro de 2016. Foram coletados os 

dados sociodemográficos e clínicos por meio de um instrumento elaborado pelo 

pesquisador. A amostra foi constituída por 379 prontuários de pacientes adultos, 

admitidos no serviço de emergência com diagnóstico médico de IC crônica 

descompensada no período de janeiro a dezembro de 2015. A amostra foi dividida 

em dois grupos: 251 pacientes com o DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” (grupo 

PTRI) e 128 pacientes sem o DE estudado (grupo controle). Os critérios 

considerados para a presença do DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foram: 

redução da Taxa de Filtração Glomerular (TFG), isto é, TFG < 60 mL/min/1.73 m2 e 

presença de pelo menos um ou mais fatores relacionados. Os dados foram 

apresentados por meio de estatística descritiva. Para as medidas qualitativas foram 

utilizados os testes de Fisher ou de Qui-Quadrado e para as medidas quantitativas 

foram utilizados os testes de t-Student ou Mann-Whitney, sendo considerados 

estatisticamente significativos, quando o valor de p foi menor ou igual a 0,05. 

Resultados: a prevalência do DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foi de 66% em 

pacientes com IC crônica descompensada. As características definidoras (CD) 

identificadas no grupo de pacientes com IC crônica descompensada e com o DE 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foram: elevação nas taxas de Creatinina e Ureia 

(100%), redução da TFG (100%), oligúria (23,5%) e albuminúria (21,9%). Os 

principais fatores relacionados (FR) encontrados no grupo PTRI foram: presença de 

comorbidades (98,4%), doença renal prévia (96,8%), idade avançada (79,7%) e 



 

x 
 

alteração no metabolismo (27,9%). As principais características apresentadas pelos 

pacientes do grupo PTRI foram: a média de idade 69 anos, Dislipidemia, 

Insuficiência Renal Crônica, Hipotireoidismo, e portador de Marcapasso ou CDI 

(Cardioversor Desfibrilador Implantável) como antecedentes pessoais; prevalência 

das etiologias Isquêmicas e chagásicas de IC; inapetência, diminuição do débito 

urinário e presença de náuseas e vômitos como as principais queixas de admissão; 

sonolência e perfusão tecidual lentificada pelo achado do exame físico; redução nos 

valores de parâmetros vitais (pressão arterial e frequência cardíaca); redução nos 

valores laboratoriais de plaquetas e aumento nos valores de potássio, creatinina e 

ureia; achado de cardiomegalia pela radiografia de tórax, a disfunção sistólica do 

ventrículo esquerdo pelo Ecocardiograma transtorácico, e o uso domiciliar de 

carvedilol. Houve maior tempo de hospitalização e mortalidade no grupo PTRI. Na 

análise da regressão múltipla, observou-se que a idade; doença renal crônica; 

presença de náuseas e vômitos; achado de cardiomegalia; e a taxa de Ureia foram 

características clínicas de grande relevância para a identificação do presente DE. 

Conclusões: Existe alta prevalência do DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” e 

suas CD e FR são indicadores que devem ser avaliados pelo enfermeiro nesses 

pacientes incluídos no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores: Insuficiência Renal; Lesão Renal Aguda; Cuidados de Enfermagem;  

Diagnóstico de Enfermagem; Insuficiência Cardíaca. 
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ABSTRACT 

 
Zhao LM. Defining characteristcs and related factors of Nursing Diagnosis 

“Ineffective Renal Tissue Perfusion” in patients with Heart Failure, 2018.129p. 

Dissertation (Master). Federal University of São Paulo. 

 

Objective: to identify the prevalence of the Nursing Diagnosis (ND) “Ineffective Renal 

Tissue Perfusion” (IRTP) in patients with Decompensated Chronic Heart Failure (HF).  

Methods:  This is an observational, descriptive, cross-sectional and retrospective 

study performed in a large public hospital, specialized in Cardiology in the city of São 

Paulo. The period for data collection was from August to December 2016. 

Sociodemographic and clinical data were collected through an instrumental 

developed by the researcher. The sample was consisted of 379 medical records of 

adult patients, admitted to the emergency department with decompensated chronic 

HF from January to December 2015. The sample was divided into two groups: those 

with IRTP (n=251, IRTP Group), and those without IRTP (n=128, Control Group). The 

criteria considered for the presence IRTP were: reduced Glomerular Filtration Rate 

(GFR), this is, GFR <60 mL/min/1.73m² and the presence of at least one or more 

related factors (ReF) of IRTP. The data are presented by means of descriptive 

statistics. For the qualitative measures were used through Fisher’s or Chi-Square 

tests and for the quantitative measures, the Student’s-t test or Mann-Whitney, being 

considered statistically significant when the p value was < 0.05.  Results: the 

prevalence of ND “Ineffective Renal Tissue Perfusion” was 66% in patients with 

decompensated chronic HF. The DCs identified in the group of patients with 

decompensated chronic HF and the “Ineffective Renal Tissue Perfusion” were: 

elevated Creatinine and Urea rates (100%), reduced GFR (100%), oliguria (23,5%), 

and albuminuria (21,9%). The main related factors (ReFs) in the IRTP group were: 

the presence of comorbidities (98.4%), kidney disease (96.8%), advanced age 

(79.7%) and change in metabolism (27.9%). The main characteristics presented by 

patients of the IRTP group were: the average age 69 years, Dyslipidemia, Chronic 

Kidney Failure, Hypothyroidism, and using a pacemaker or implantable cardioverter 

defibrillator as personal background; prevalence of ischemic and chagasic etiologies 

of HF; inappetence, decreased urine output and the presence of nausea and 

vomiting as the main admission complaints; the physical examination findings were 



 

xii 
 

drowsiness and slow tissue perfusion; reduction in vital parameter values (blood 

pressure and heart rate); reduction in laboratory values of platelets and increase in 

potassium values, creatinine and urea levels; on chest radiography, cardiomegaly; 

left ventricular dysfunction by Transthoracic Echocardiography; and home use of 

carvedilol. There were longer hospital stays and mortality in the IRTP group. In the 

multiple regression analysis, it was observed that age, chronic kidney disease, 

nausea and vomiting, cardiomegaly and the levels of urea were clinical 

characteristics of great relevance for the identification of ND IRTP. Conclusions: 

There is a high prevalence of ND IRTP and its DCs and ReFs are indicators that 

should be evaluated by the nurse in these patients with decompensated chronic HF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptors: Renal Insufficiency; Acute Kidney Injury; Nursing Care; Nursing 

Diagnosis; Heart Failure. 
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estudos da revisão de literatura e com os resultados da 

pesquisa. São Paulo, 2018 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa e de evolução 

progressiva, que afeta aproximadamente 23 milhões de pessoas em todo o mundo, 

sendo um dos maiores problemas de saúde pública. A sua incidência está para 

atingir níveis epidêmicos com cerca de dois milhões de casos novos diagnosticados 

anualmente, devido, em parte, aos avanços terapêuticos no tratamento da própria 

doença, ocasionando maior sobrevida, e consequentemente, aumento das taxas de 

internações hospitalares por essa síndrome, gerando altos custos para países cuja 

população idosa é crescente.(1-2) 

           Estudos(3-5) destacam que a IC é considerada uma das prioridades entre as 

enfermidades crônicas que necessitam de atenção dos setores de saúde no mundo 

todo. E apesar dos progressos médicos, a prevalência da doença aumentou nas 

últimas cinco décadas e a mortalidade pode ultrapassar 50% em cinco anos, a partir 

do momento do seu diagnóstico. Portanto, a IC ainda é uma síndrome com 

prognóstico reservado e evolui reconhecidamente com alta morbidade e mortalidade, 

cerca de 280.000 mortes/ano.(3-6) 

           Considera-se que a IC também ocasiona importante limitação física, além das 

graves consequências psicoemocionais e psicossociais, repercutindo na redução da 

qualidade de vida aos indivíduos com a doença, bem como implicações em 

aposentadorias precoces, altos custos governamentais, além de grandes impactos 

sociais, econômicos e humanos.(7, 8, 9)  

           As comorbidades são frequentes em indivíduos com IC. A Insuficiência Renal 

(IR) é uma delas, pois se encontra presente em 30-40% dos indivíduos com IC, 

principalmente naqueles com manifestações clínicas mais graves. E quando 

presente, associa-se a pior prognóstico e seus portadores apresentam maior 

mortalidade e maior taxa de re-hospitalizações e maiores custos.(10-17) Em outras 

palavras, a presença da disfunção renal é um dos mais importantes fatores de risco 

independente para pior prognóstico e maior mortalidade em indivíduos com IC.(18) 
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                Sabe-se que o rim é um órgão que está em relação direta com o 

funcionamento cardiovascular. A ativação neuro-humoral e inflamatória presente na 

IC contribui para a progressiva perda da função renal. Por outro lado, o portador de 

doença renal, frequentemente, é acometido por doenças cardiovasculares, sendo as 

principais causas de morte nessa população: o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a 

morte súbita e a IC descompensada.(19) 

           A grande parte dos estudos define o agravamento da função renal como um 

aumento na creatinina sérica superior ou igual 0.3 mg/dL durante a hospitalização 

por IC descompensada.(13) No entanto, segundo o estudo ADHERE(20) (The Acute 

Decompensated Heart Failure National Registry), qualquer aumento da creatinina 

sérica pode ser significante (um aumento superior a 0.3mg/dL teve uma 

sensibilidade de 81% e uma especificidade de 62% para hospitalizações superiores 

a 10 dias e risco de morte), ou seja, a elevação do nível sérico de creatinina na 

admissão e durante a hospitalização foi preditora no maior tempo de hospitalização, 

maior taxa de re-hopitalizações e maior mortalidade.(18) 

           Existem estudos que consideraram a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) 

como um preditor de mortalidade tão poderoso como a Fração de Ejeção.(15,18,21)  

           É de grande utilidade o cálculo da TFG, principalmente para os mais idosos 

(população com diminuição da massa muscular), uma vez que o resultado de 

creatinina sérica isolado pode subestimar o grau de disfunção renal; ou seja, a 

medição isolada da creatinina pode, em cerca de 2/3 dos casos, registar falsos 

negativos, uma vez que nestes doentes, apesar de valores de creatininemia 

relativamente normais, pode existir uma Insuficiência Renal moderada (TFG < 60 

mL/min/1.73 m2).(13,15,21-22) 

           Sabe-se que mais de 40% dos indivíduos com IC crônica apresentam TFG 

menor que 60 mL/min/1.73 m2, já progredindo para algum grau de disfunção 

renal.(23)  

           Diversos estudos têm mostrado que, tanto a creatinina sérica, a taxa de 

Filtração Glomerular estimada, quanto a ureia são marcadores de função renal com 

valores prognósticos fortes e independentes.(21,24-28)  
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           Portanto, o padrão ouro para a medição da função renal é a determinação da 

TFG (por meio dos métodos diretos ou por estimativas baseadas em biomarcadores 

renais). É fundamental considerar também que uma medição precisa da TFG deve 

ser efetuada quando o doente se encontra numa situação clínica estável e não 

quando há sobrecarga de volume. Deve-se levar em conta ainda que a relação entre 

a creatinina sérica e a TFG é exponencial, observando-se um grande decréscimo na 

taxa de filtração, com apenas discreta diminuição de creatinina sérica.(13) 

           A origem da lesão cardíaca pode estar associada às múltiplas alterações 

fisiopatológicas vasculares presentes na IR. Da mesma forma, são várias as 

potenciais causas de alteração da função renal em indivíduos com IC, como a 

perfusão renal diminuída secundária ao débito cardíaco inadequado e/ou à 

vasoconstrição excessiva, ou por hipotensão, com débito cardíaco preservado, mais 

resistência vascular periférica diminuída; ou ainda por influência de fármacos. Para 

além destas causas, existem ainda as doenças renais intrínsecas, como a doença 

vascular renal, a perda de néfrons (diabetes, hipertensão arterial, e outras doenças 

crônicas) e a resistência aos diuréticos, que aumentam a sensibilidade do rim a 

alterações hemodinâmicas provocadas pela IC.(20) 

           Os doentes com probabilidade aumentada de agravamento da função renal 

são idosos, diabéticos, hipertensos mal controlados, doentes com história de anemia, 

utilizadores de Anti-inflamatórios não esterodais (AINE), diuréticos, Inibidores da 

Enzima Conversora de Angiotensina (IECA), e antagonistas da aldosterona, história 

de IC, antecedentes de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e doença renal de base. 

Sabe-se ainda que a Lesão Renal Aguda (LRA) é comum em doentes que se 

apresentam com IC crônica descompensada.(13) 

           Quanto ao aspecto fisiopatológico, a explicação clássica para o agravamento 

da função renal na IC está na hipoperfusão renal em razão do baixo débito cardíaco 

ou hipotensão. A diminuição do débito cardíaco, juntamente com a redistribuição 

sanguínea, principalmente para o cérebro e coração, agrava a perfusão renal, 

desencadeando uma série de alterações que favorecerão o desenvolvimento de 

respostas compensatórias sistêmicas e intrarrenais de forma a reter fluidos e 

restaurar o débito cardíaco. Entretanto, com a progressão da disfunção cardíaca, 
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estas respostas tornam-se deletérias, já que não serão mais suficientes para 

restaurar o débito cardíaco e acabam provocando a disfunção renal.(13) 

                A edição da NANDA-Internacional (NANDA-I) 2007-2008 continha em sua 

taxonomia o Diagnóstico de Enfermagem (DE) “Perfusão tissular ineficaz: renal” que 

se encontrava no Domínio Atividade/Repouso, Classe Respostas Cardiovasculares/ 

Pulmonares, cuja definição era “diminuição na oxigenação, resultando na 

incapacidade de nutrir tecidos no nível capilar”. As características definidoras e os 

fatores relacionados presentes na edição 2007-2008 estão descritos no Quadro 1.(29) 

 

Quadro 1. Características definidoras e fatores relacionados do Diagnóstico de 

Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” da NANDA-I 2007-2008. São Paulo, 

2018. 

Fonte: NANDA-I 2007-2008. 

 

           A partir da versão de 2009-2011, este Diagnóstico foi retirado da taxonomia II 

da NANDA-I, decorrente da falta de estudos com maiores níveis de evidência e 

incluído um Diagnóstico de Enfermagem de Risco (Risco de Perfusão Renal 

Ineficaz), cuja definição é “Vulnerabilidade à redução na circulação sanguínea para 

os rins, que pode comprometer a saúde”, contendo os fatores de risco descritos no 

Quadro 2.(30) 

 

Características definidoras Fatores relacionados 

Anúria Afinidade alterada da hemoglobina pelo 

oxigênio 

Elevação nas taxas de ureia/creatinina 

sanguíneas 

Concentração diminuída de hemoglobina no 

sangue 

Hematúria Descompasso entre ventilação e fluxo 

sanguíneo 

Oligúria Envenenamento por enzimas  

Pressão sanguínea alterada, fora dos 

parâmetros aceitáveis 

Hipervolemia 

 

 Hipoventilação 

 Hipovolemia 

 Interrupção do fluxo sanguíneo 

 Problemas de troca 

 Transporte prejudicado do oxigênio 
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Quadro 2. Fatores de risco do Diagnóstico de Enfermagem “Risco de Perfusão 

Renal Ineficaz” da NANDA-I 2015-2017. São Paulo, 2018. 

Fatores de risco 

Abuso de substância Hipóxia 

Alteração no metabolismo Infecção 

Bypass cardiopulmonar Malignidade 

Cirurgia cardíaca Necrose cortical bilateral 

Diabetes Melito Nefrite intersticial 

Doença renal (p.ex., rim policístico, 

estenose da artéria renal, insuficiência 

renal) 

Pielonefrite 

Embolia vascular Queimaduras 

Exposição a nefrotoxinas Regime de tratamento 

Extremos de idade Sexo feminino 

Glomerulonefrite Síndrome compartimental abdominal 

Hipertensão arterial Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 

(SRIS) 

Hipertensão maligna Tabagismo 

Hipovolemia Trauma 

Hipoxemia Vasculite 

Fonte: NANDA-I 2015-2017. 

 

           Apesar da sua retirada da Taxonomia II da NANDA-I, diversos estudos(10-11, 

13,16,21) ainda demonstram que a piora progressiva da função renal e a doença renal 

crônica estão frequentemente presentes em pessoas com IC, além dos fatores 

preditivos importantes encontrados nesta população para o acometimento da função 

renal (tais como, o valor baixo da TFG estimada, valor de creatina elevada, idade, a 

presença da anemia, e o uso de diuréticos). 

           Estudos realizados e publicados pelos autores Souza(31), Bisca(32) e Lata(33)  

até o ano de 2010, identificaram a presença do Diagnóstico de Enfermagem 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” em população de pacientes com Lesão Renal 

Aguda já em tratamento hemodialítico ou terapia de substituição renal; além disso, 

evidenciaram este como sendo um dos Diagnósticos de Enfermagem mais 

prevalentes e específicos para esta população de estudo. 
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           Outros estudos(34-35) também apontaram para a existência deste diagnóstico 

em ambientes de cuidados críticos, tais como nas Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI). Apesar de serem considerados estudos com amostras pequenas e baseadas 

em opiniões de especialistas, puderam evidenciar que os enfermeiros intensivistas 

continuam identificando o Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz” em seus pacientes críticos, e com isso, planejam e intervêm com as suas 

ações de Enfermagem específicas para esta clientela. 

           Em outro cenário, acreditamos também que o Diagnóstico de Enfermagem 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” continua presente em pessoas com IC, 

principalmente no âmbito da hospitalização, em que são consideradas as principais 

Intervenções propostas pela Nursing Interventions Classification (NIC), tais como: 

Monitoração Acidobásica (1920); controle hidroeletrolítico (2080); monitoração 

hídrica (4130); e regulação hemodinâmica (4150). Assim como são avaliados os 

principais resultados segundo os indicadores da Nursing Outcomes Classification 

(NOC), como por exemplo: Perfusão Tissular (0422); Equilíbrio Hídrico (0601); 

Equilíbrio Eletrolítico e Ácido-base (0600); Estado circulatório (0401) e função renal 

(0504).(36-37) 

           Após a realização de uma revisão de literatura, observa-se certa distinção 

entre os achados apontados pelos estudos de revisão com as características 

definidoras, fatores relacionados ou de risco demonstrados nas Taxonomias da 

NANDA-I 2007-2008 e NANDA-I 2015-2017, conforme descritos nos quadros 3 e 4.  

 

Quadro 3. Comparação das características definidoras presentes na taxonomia da 

NANDA-I 2007-2008 para o Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz” com os estudos da revisão de literatura. São Paulo, 2018. 

Características Definidoras  NANDA-I 2007-2008 Revisão de 

Literatura 

Anúria X X (10, 38) 

Elevação nas taxas de ureia/creatinina 

sanguíneas 

X X (10,12-13,17-19, 39-40) 

Hematúria X X (41-46) 

Oligúria X X (10,13,39) 

Pressão sanguínea alterada, fora dos X X (10, 13,19, 39) 
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parâmetros aceitáveis (HAS) 

Redução da Taxa de Filtração Glomerular ou 

Clearance de creatinina 

 X (10, 13,18-19, 23, 39-40, 47-48) 

Albuminúria (proteinúria)  X (10, 23, 46, 49) 

Alterações nos biomarcadores de função 

renal (KIM-1; NGAL; NAG; Cystatina C) 

 X (10,12-13, 39, 42, 48-49) 

 

 

Quadro 4. Comparação dos fatores relacionados/ fatores de risco presentes nas 

taxonomias da NANDA-I 2007-2008 e NANDA-I 2015-2017 para os Diagnósticos de 

Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” e “Risco de perfusão renal ineficaz”, 

respectivamente, com os estudos da revisão de literatura. São Paulo, 2018. 

Fatores relacionados/ Fatores de risco NANDA-I  

2007-2008 

NANDA-I 

2015-2017 

Revisão de 

Literatura 

Afinidade alterada da hemoglobina pelo 

oxigênio 

X   

Concentração diminuída de hemoglobina no 

sangue (anemia) 

X  X (10,13,18-19, 23, 38-

40, 49-50) 

Descompasso entre ventilação e fluxo 

sanguíneo (uso de ventilação mecânica) 

X  X (51-57) 

Envenenamento por enzimas/ Exposição a 

nefrotoxinas (uso de meios de contraste, 

quimioterápicos e antimicrobianos) 

X X X (49, 58-64) 

Hipervolemia  X  X (10,13,19, 65) 

Hipovolemia X X X (17, 50, 57, 63) 

Interrupção do fluxo sanguíneo (isquemia) X  X (19, 49-50, 63,65) 

Problemas de troca X  X (51-57) 

Transporte prejudicado do oxigênio (hipóxia 

e hipoperfusão) 

X X X (13, 49-50, 63, 65) 

Hipoventilação X  X (51-57) 

Abuso de substância  X X (42) 

Alteração no metabolismo  X X (66-67) 

Bypass cardiopulmonar  X X (49-50, 63, 68-70) 

Cirurgia Cardíaca  X X (49-50, 57, 63, 68-71) 

Embolia vascular  X X ( 49-50, 70) 

Infecção  X X ( 63, 65) 

Queimaduras  X X ( 63) 

Sexo feminino  X X (49-50, 70) 

Síndrome da Resposta Inflamatória sistêmica 

(SRIS) 

 X X (49, 57, 63) 

Tabagismo  X X (50) 

Trauma  X X (49, 63) 
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Vasculite  X  

Idade avançada  X X (10,13,19, 39, 49-50, 

57, 65) 

Comorbidades e doenças crônicas (diabetes, 

aterosclerose, DPOC) 

 X X (10,13,17,19,39,49-

50,57,65, 70) 

Disfunção ventricular (redução da fração de 

ejeção ou baixo débito cardíaco) 

  X (10,13,17-19, 39, 48-

49,57,70) 

Aumento da resistência vascular renal   X (10,13,23, 48) 

Doença renal (p.ex., Lesão tubular renal, 

necrose tubular aguda, estenose da artéria 

renal, insuficiência renal, glomerulonefrite, 

pielonefrite, nefrite intersticial) 

 X X (10, 23, 49-50, 57, 

63,70) 

Ativação Neuro-Humoral (hiperativação dos 

sistemas Simpático e Renina Angiotensina 

Aldosterona) 

  X (10,13,18-19, 23, 39, 

47-48) 

Regime de tratamento (Resistência aos 

diuréticos, uso de IECA, AINE, exposição às 

drogas vasopressoras e inotrópicas) 

 X X (10,13,19,23, 

39,48,57,62,65,68) 

Ativação dos produtos inflamatórios (estresse 

oxidativo) 

  X (10,18-19, 23, 39, 47-

50) 

Aumento da pressão venosa sistêmica 

(central, intra-abdominal e renal)/ Síndrome 

compartimental abdominal 

 X X (10,13,17-19, 23, 39, 

48, 50, 57) 

          

           Diante deste contexto, as manifestações do Diagnóstico de Enfermagem 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” estão presentes na prática clínica, pois existem 

características definidoras e fatores relacionados que podem ser identificados na 

assistência direta a este grupo de pacientes. Logo, justifica-se a realização de mais 

estudos com o intuito de identificarem mais características definidoras e fatores 

relacionados do presente fenômeno.  

           Na prática clínica, o enfermeiro que atua na assistência aos indivíduos com 

IC deve identificar as características definidoras e fatores relacionados que podem 

desencadear ou que já estejam presentes, quando instalada a disfunção renal, a fim 

de propor intervenções de Enfermagem específicas e qualificadas com o intuito de 

prevenir e controlar o Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz”. 

           O cuidado qualificado é baseado no pensamento crítico e na linguagem 

padronizada. Esta linguagem constitui-se dos três elementos da prática de 

Enfermagem, ou seja, diagnósticos, resultados e intervenções.(72) 
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           O diagnóstico de enfermagem é fundamental e constitui a base da prática 

clínica em enfermagem, pois conduz o enfermeiro a observar, interpretar, analisar e 

julgar os problemas presentes ou potenciais de saúde do indivíduo, identificados 

pelas manifestações das respostas humanas. E ainda, a mesma importância se 

estende também à linguagem padronizada na enfermagem, refletindo a variedade, 

complexidade e a cientificidade dos cuidados de enfermagem(73). Além de gerar 

autonomia e empoderamento aos enfermeiros nas atribuições específicas de seu 

domínio.  

           Nesta perspectiva, os enfermeiros precisam identificar os diagnósticos de 

Enfermagem mais acurados, entretanto, sabemos que este processo é 

extremamente difícil e desafiador.(74) É por isso que os diagnósticos de Enfermagem 

precisam ser mais estudados e analisados.(75) 

           Portanto, é fundamental que o enfermeiro tenha conhecimento e habilidades, 

esteja apto e seguro na identificação das características definidoras e seus fatores 

relacionados a este fenômeno de Enfermagem, para que proponha as melhores e 

mais adequadas intervenções de Enfermagem independentes, minimizando desta 

forma as complicações clínicas.  

           Neste cenário, acreditamos que o Diagnóstico de enfermagem “Perfusão 

Tissular Renal Ineficaz” deve ser reincorporado à linguagem específica da 

enfermagem, para que as intervenções de enfermagem direcionadas a este 

fenômeno possam ser justificadas e validadas. Por fim, contribuindo para fortalecer o 

corpo de conhecimento único da ciência da enfermagem. 

           Diante destes pressupostos, indagam-se: Qual é a prevalência do 

Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” em pacientes com IC 

crônica descompensada? Quais as características definidoras presentes em 

pacientes com IC que apresentam o Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular 

Renal Ineficaz”? E quais são os fatores relacionados apresentados pelos pacientes 

com IC que possuem este Diagnóstico de Enfermagem em estudo? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

 Identificar a prevalência do Diagnóstico de Enfermagem (DE) “Perfusão 

Tissular Renal Ineficaz” em pacientes com IC crônica descompensada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar a prevalência das características definidoras do DE “Perfusão 

Tissular Renal Ineficaz” em pacientes com IC crônica descompensada que 

apresentam este DE; 

 

 Identificar a prevalência dos fatores relacionados do DE “Perfusão Tissular 

Renal Ineficaz” em pacientes com IC crônica descompensada que 

apresentam este DE; 

 

 Comparar as características clínicas e sociodemográficas dos pacientes com 

IC crônica descompensada que apresentam o DE “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz” com os que não possuem este diagnóstico; 

 

 Identificar a mortalidade e o tempo de internação dos pacientes com e sem 

este DE.
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3. REVISÃO DE LITERATURA     

      

3.1 Processo de Enfermagem 

 

            O cuidado humano tem sido um tema presente nas discussões sobre o 

processo de trabalho em saúde e, em especial, da Enfermagem. Sabe-se que 

muitas profissões estão pautadas no cuidado, porém, a Enfermagem tem sido 

mais frequentemente associada a esta temática desde o seu surgimento na 

sociedade. E com o desenvolvimento da ciência, muitos conhecimentos 

foram produzidos pela Enfermagem, como o Processo de Enfermagem.(76)  

            

O Processo de Enfermagem indica um trabalho profissional específico e 

pressupõe uma série de ações dinâmicas e inter- relacionadas para sua realização, 

ou seja, indica a adoção de um determinado método ou modo de fazer 

(Sistematização da Assistência de Enfermagem), fundamentado em um sistema de 

valores e crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área.(77) 

                 

Neste contexto, pode-se ainda definir o Processo de Enfermagem(77) como: 

 

 Um instrumento tecnológico para favorecer o cuidado, para organizar as 

condições necessárias à realização do cuidado e para documentar a prática 

profissional;  

 Um modelo metodológico que nos possibilita identificar, compreender, 

descrever, explicar e/ou predizer as necessidades humanas de indivíduos, famílias e 

coletividades, em face de eventos do ciclo vital ou de problemas de saúde, reais ou 

potenciais, e determinar quais aspectos dessas necessidades exigem uma 

intervenção profissional de Enfermagem. 

           Portanto, é o método de trabalho que a Enfermagem utiliza para prestar 

cuidados. Abrange cinco etapas: a de investigação, a do diagnóstico, o planejamento, 

a implementação e, finalmente, a avaliação.(78) 
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           Algumas autoras(76) acreditam na possibilidade de reaproximação do 

enfermeiro com o cliente na realização do cuidado por meio do Processo de 

Enfermagem, por ser um método aplicado à prática da profissão, que é definido 

em três dimensões: propósito, organização e propriedade. O propósito é focado 

na individualidade, onde o enfermeiro interage com o cliente, confirmando suas 

observações com o mesmo para, juntos, utilizarem o processo. A organização 

refere-se às fases distintas, independentes e inter-relacionadas entre si. Por fim, 

as propriedades são descritas como: intencional, sistemático, dinâmico, 

interativo, flexível e baseado em teorias.(79) 

           O Processo de Enfermagem teve origem nos anos 1950-1960, nos Estados 

Unidos e Canadá.  Foi naquela época que começou a ganhar força a ideia de que as 

atuações de Enfermagem, além de atuações isoladas, fazem parte de um processo. 

Nos primeiros anos, foi trabalhado e desenvolvido principalmente no contexto do 

ensino. Nos anos 1970, seu uso ampliou-se para a prática clínica (prática profissional); 

e as leis que regulamentam a prática das profissões de saúde nos Estados Unidos 

e Canadá começaram a reconhecer o uso do Processo de Enfermagem como uma 

das responsabilidades do profissional enfermeiro.(80-81) 

Já no cenário brasileiro, a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) teve início com os estudos e difusão das teorias de Enfermagem pela Dra. Wanda 

Horta. A partir de 1979, operacionalizou o Processo de Enfermagem com a publicação 

de seu livro baseado na teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Maslow.(82) 

Além disso, o desenvolvimento da SAE também esteve contextualizado nos 

caminhos percorridos para a profissionalização da categoria no Brasil, que foi 

fundada sob interesses do governo, mercado de trabalho e do ensino de 

Enfermagem. Esses interesses refletiam-se nas políticas de saúde, que nas décadas 

de 1960 e 1970, privilegiavam a prática curativa, individual e especializada e a 

assistência previdenciária, acarretando a lógica da expansão, direcionando o 

mercado de trabalho e o ensino de Enfermagem para a área hospitalar.(83) 

E foi nesse período de expansão hospitalar, da ênfase nas práticas curativas, 

da procura pela valorização profissional, que se inseriu o planejamento da 

assistência, buscando o embasamento científico no processo de trabalho do 

enfermeiro. Este período também se caracterizou pelos esforços da categoria em 
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validar o seu processo de trabalho, resultando na aprovação da Lei 7.498, de 25 de 

junho de 1986, que regulamentou a prescrição e a consulta de Enfermagem como 

atribuições privativas do enfermeiro, estabelecendo um limite entre as atividades 

exercidas pelos profissionais da Enfermagem.(83) 

            Posteriormente, surgiu uma das primeiras legislações que orientam a 

prática da SAE no País, que é a Resolução 272/2002
(84) 

do Conselho Federal de 

Enfermagem – COFEN, a qual determinou a implementação da SAE em toda 

instituição de saúde, pública e privada. Outra resolução importante para a 

Enfermagem é a Resolução COFEN 311/2007
(85)

, que reformulou o Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem e trouxe vários artigos ressaltando as 

responsabilidades referentes aos registros de Enfermagem, cujas determinações 

só são possíveis com a prática da sistematização. E mais recentemente, é 

possível citar a Resolução COFEN 358/2009(86), que revogou a Resolução nº 

272/2002, reforçando a necessidade de implementação da SAE nos serviços de 

saúde e incluiu a responsabilidade dos técnicos e auxiliares de Enfermagem na 

participação do Processo de Enfermagem. 

           A implementação do Processo de Enfermagem demanda habilidades e 

capacidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, que ajudam a determinar o 

fenômeno observado e o seu significado; os julgamentos que são feitos e os critérios 

para sua realização; e as ações principais e alternativas que o fenômeno demanda 

para que se alcance um determinado resultado. Esses aspectos dizem respeito aos 

elementos da prática profissional, considerados inseparavelmente ligados ao 

Processo de Enfermagem: o que os agentes da Enfermagem fazem (ações e 

intervenções de Enfermagem), tendo como base o julgamento sobre necessidades 

humanas específicas (diagnóstico de Enfermagem), para alcançar resultados pelos 

quais se é legalmente responsável (resultado de Enfermagem).(77)
 

           Inicialmente, o Processo de Enfermagem consistia em três etapas, passando 

posteriormente a quatro etapas. Finalmente, entre os anos 1973 e 1975, o conceito 

de Diagnóstico de Enfermagem, pela North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA), foi aceito, e uma listagem inicial desses diagnósticos foi 

publicada. Foi nessa época que as atuais cinco etapas do Processo de Enfermagem 
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foram determinadas: fase do histórico ou avaliação inicial, fase do diagnóstico, fase do 

planejamento, fase da implementação e, finalmente, fase da evolução.(87-88) 

           A primeira fase do Processo de Enfermagem é a Coleta de dados ou chamado 

de Histórico de Enfermagem, sendo conceituado como o “roteiro sistemático para o 

levantamento de dados do indivíduo, família ou comunidade que sejam significativos 

para o enfermeiro, a fim de tornar possível a identificação dos seus problemas e 

chegar ao diagnóstico de Enfermagem”.(89) 

           O Diagnóstico de Enfermagem é o “julgamento clínico sobre as respostas de 

um indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde/processos da vida reais 

ou potenciais”. E é a segunda fase do Processo de Enfermagem.(30) 

           A terceira fase do Processo de Enfermagem é o Plano Assistencial de 

Enfermagem, definido como “a determinação global da assistência de enfermagem 

que o indivíduo, família ou comunidade precisam receber diante do diagnóstico de 

enfermagem estabelecido”.(89) 

           A quarta fase do Processo de Enfermagem é a Prescrição de Enfermagem, que 

consiste em um “roteiro diário que coordena a ação da equipe de enfermagem na 

execução dos cuidados decorrentes da implantação do plano assistencial de 

enfermagem e adequados às necessidades básicas e específicas de cada 

paciente”.(89) 

           Por fim, a quinta fase é a evolução de Enfermagem, que se configura no 

relato diário das mudanças sucessivas que ocorrem no indivíduo, família ou 

comunidade enquanto estiver sob assistência de Enfermagem.(89) 

           Atualmente, a metodologia do Processo de Enfermagem é utilizada em 

serviços de saúde ao redor do mundo, e seu uso é associado a melhorias na 

qualidade da informação, da comunicação entre profissionais e na avaliação do 

desempenho do trabalho em Enfermagem.(88,90-91) 
 

            Em outras palavras, o Processo de Enfermagem destaca-se como um 

método de resolução de problemas e uma maneira de raciocínio que favorece 

julgamentos clínicos apropriados, uma vez que orienta a sequência do raciocínio 
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lógico e melhora a qualidade do cuidado por meio da sistematização da avaliação 

clínica, dos diagnósticos, das intervenções e dos resultados de Enfermagem. 

Portanto, deve ser utilizado pelos enfermeiros, pois evidencia o desencadeamento 

dos pensamentos e juízos desenvolvidos durante a realização dos cuidados, integra, 

organiza e garante a continuidade das informações da equipe de Enfermagem, 

permitindo avaliar a sua eficácia e efetividade e modificá-la de acordo com os 

resultados na recuperação do cliente. Serve também de fundamentação permanente 

para a educação, a pesquisa e o gerenciamento em Enfermagem.(92-96) 

           Os diagnósticos de Enfermagem são focos clínicos da profissão e a atividade 

diagnóstica aproxima profissionais e usuários, possibilitando-lhes conhecer melhor as 

respostas físicas e emocionais apresentadas durante o desenvolvimento do processo 

de trabalho do enfermeiro.(97) 

           Atualmente, sabe-se que existem diversas classificações de diagnósticos de 

Enfermagem, sendo a NANDA-Internacional (NANDA-I) a mais divulgada e utilizada; 

já foi traduzida para 15 idiomas e é adotada em 32 países.(29,98) 

A NANDA-I é uma taxonomia que desenvolveu terminologias para descrever 

importantes julgamentos que os enfermeiros fazem, quando planejam cuidados para 

indivíduos, famílias, grupos e comunidades. Tais julgamentos ou diagnósticos são 

a base para a seleção de resultados e intervenções de Enfermagem.(29) 

                A primeira Taxonomia da NANDA foi baseada nos Padrões de Respostas 

Humanas e estruturada em 1980. Ela foi criada a partir do trabalho de teoristas de 

Enfermagem, que procuravam identificar quais as propriedades que poderiam ser 

compartilhadas por conjuntos de diagnósticos. Já em meados de 1988, a estrutura 

da NANDA foi modificada, baseando-se nos Padrões Funcionais de Saúde.(29) 

           Em 2002, houve a transformação da organização NANDA em NANDA 

Internacional, com o intuito de refletir melhor os múltiplos países afiliados. Em 2009, 

a classificação da NANDA-I incluiu 202 diagnósticos. A taxonomia II foi publicada 

pela primeira vez em 2001, contendo 13 domínios e 36 classes.(98) 
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           Dentre os 13 domínios da classificação de 2007-2008, encontra-se o domínio 

Atividade/Repouso definido como “Produção, conservação, gasto ou equilíbrio de 

recursos energéticos” e é neste domínio que se encontrava o diagnóstico “Perfusão 

Tissular prejudicada: renal” do presente estudo, aprovado naquela classificação. (29)  

           Segundo a Classificação da NANDA-I versão 2018-20 (99), os Diagnósticos de 

Enfermagem podem ser: com foco no problema, de risco, e de promoção da saúde: 

 Diagnóstico com foco no problema: julgamento clínico a respostas 

humanas a condições de saúde/processos vitais que existem em um 

indivíduo, família ou comunidade.  

 Diagnóstico de risco: julgamento clínico a respeito da vulnerabilidade 

de indivíduo, família e comunidade para o desenvolvimento de uma 

resposta humana a condições de saúde/processos de vida.  

 Diagnóstico de promoção da saúde: julgamento clínico a respeito da 

motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e alcançar o potencial 

humano de saúde em um indivíduo, família, grupo ou comunidade. 

Essas respostas são expressas por uma disposição para melhorar 

comportamentos de saúde específicos, podendo ser utilizadas em 

qualquer estado de saúde. 

           Os Diagnósticos de Enfermagem apresentam diferenças em sua estrutura, 

sendo que aqueles denominados: com foco no problema, de risco, e de promoção 

da saúde, apresentam títulos que tratam de um termo ou de uma expressão concisa 

que representam um padrão de pistas relacionadas e uma definição que oferece 

uma descrição clara e precisa, delineando seu significado e ajudando a diferenciá-lo 

de diagnósticos similares. Além do título e da definição, os Diagnósticos de 

Enfermagem com foco no problema e de promoção da saúde apresentam 

características definidoras e/ou fatores relacionados. Já os Diagnósticos de 

Enfermagem de risco apresentam como estrutura o título, a definição e os fatores de 

risco.(99) 

Embora em número limitado na Taxonomia da NANDA-I, uma síndrome pode 

estar presente. Síndrome pode ser definida como um julgamento clínico relativo a 
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um determinado agrupamento de diagnósticos de enfermagem que ocorrem juntos, 

sendo mais bem tratado por meio de intervenções similares.(99) 

De acordo com NANDA-I(99), características definidoras são 

indicadores/inferências observáveis que se agrupam como manifestações de um 

diagnóstico com foco no problema, de promoção da saúde ou de síndrome.   

           Os fatores relacionados são considerados como fatores etiológicos, ou dados 

que parecem mostrar algum tipo de relação padronizada com o Diagnóstico de 

Enfermagem. Ou seja, podem ser entendidos como o agente causal do diagnóstico 

em questão.(99)  

            Os fatores de risco são fatores ambientais e elementos fisiológicos, 

psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de indivíduo, 

família, grupo ou comunidade a um evento não saudável.(99) 

           Ainda na nova edição da NANDA-I 2018-20(99), foram incluídas duas 

categorias novas: “populações em risco” e “condições associadas”. As populações 

em risco são grupos de pessoas que compartilham características que levam cada 

uma delas a ser suscetível a determinada resposta humana. Já as condições 

associadas representam diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos 

médicos ou agentes farmacêuticos; e são condições não passíveis de alteração 

independente pelos enfermeiros. Estas duas categorias acrescentadas na nova 

edição são importante, pois podem auxiliar o enfermeiro a analisar e confirmar 

diagnósticos potenciais, entretanto, elas não têm o mesmo objetivo que as 

características definidoras ou os fatores relacionados, uma vez que os enfermeiros 

não podem alterar ou impactar essas categorias de forma independente.  

           Apesar da retirada do Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão tissular renal 

Ineficaz” da Taxonomia II da NANDA-I a partir de 2009, diversos estudos (31-35) 

publicados na literatura ainda demonstram a presença do fenômeno na prática 

clínica.  

           Vários estudos
(10,12-13,17-19,23) 

sinalizam a presença das manifestações clínicas 

possíveis para o Diagnóstico de enfermagem “Perfusão tissular renal Ineficaz”  com 

os principais indicadores clínicos, como: elevação dos valores de ureia/creatinina 
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sanguíneas, redução da Taxa de Filtração Glomerular ou Clearance de creatinina, 

albuminúria, alterações nos outros biomarcadores renais. Bem como algumas 

condições clínicas favoráveis ao surgimento do fenômeno, tais como: idade 

avançada, a presença de comorbidades (hipertensão arterial, diabetes, e 

aterosclerose), a presença de anemia, disfunção ventricular com acometimento da 

fração de ejeção, consequentemente a isso, o baixo débito cardíaco, aumento da 

congestão venosa e/ou da pressão venosa central e intra-abdominal, aumento da 

resistência vascular nos rins, lesão tubular renal, hiperativação dos sistemas 

Simpático e Renina-Angiotensina-Aldosterona, ativação dos produtos inflamatórios 

por isquemia, resistência aos diuréticos e o seu uso contínuo ou em doses elevadas. 

Mesmo com a presença deste fenômeno na prática clínica, este diagnóstico 

foi retirado da NANDA-I a partir do ano de 2009. Entretanto considera-se que 

existem ações que podem ser realizadas nos pacientes que apresentam este 

fenômeno. Essas ações podem ser observadas na Intervenção de Enfermagem da 

NIC: monitoração acidobásica (1920); monitoração hídrica (4130); e regulação 

hemodinâmica (4150).(36)  

           Além das intervenções citadas acima, a classificação NOC apresenta um 

resultado específico para este Diagnóstico de Enfermagem, denominado Função 

renal (0504), cuja definição é a capacidade dos rins de regular os líquidos corporais, 

filtrar o sangue e eliminar os resíduos por meio da formação de urina.(37)   

           Os indicadores deste resultado(37) são: débito urinário de oito horas; equilíbrio 

entre ingestão e eliminação em 24 horas; turgor cutâneo; densidade específica da 

urina; cor urinária; pH urinário; eletrólitos urinários; bicarbonato arterial; PH arterial; 

nitrogênio ureico no sangue elevado; creatinina sérica elevada; potássio sérico 

elevado; glicose na urina elevada; proteína na urina elevada; leucócitos elevados; 

hematúria; cetonas urinárias; achados microscópicos anormais na urina; formação 

de cálculo renal; ganho de peso; hipertensão; náusea; fadiga; mal-estar; anemia e 

edema.  

           Nessa perspectiva, a utilização de taxonomias para definir o problema de 

Enfermagem, tal como sugeridas pela NANDA Internacional, intervenções de 

Enfermagem pela Nursing Intervention Classification (NIC)(36), cuja primeira edição 
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foi publicada em 1992, e os resultados de Enfermagem pela Nursing Outcomes 

Classification (NOC)(37), publicada em 1998, podem exprimir a variedade de 

intervenções compatíveis com a prática de Enfermagem internacional e nortear a 

avaliação das intervenções implementadas.(97) Elas se constituem em estratégias 

capazes de padronizar a linguagem, aprimorando o Processo de Enfermagem, já 

que fornecem a estrutura e conteúdo para o desenvolvimento do conhecimento, 

planejamento de assistência e tomada de decisão clínica em Enfermagem.(97-98) São 

também capazes de favorecer sistemas computadorizados de informação em 

Enfermagem, assim como formar um conjunto uniformizado de dados, com o 

propósito de facilitar a comunicação, qualificar o cuidado e possibilitar a avaliação da 

eficiência da Enfermagem.(97) 

           As Classificações podem enriquecer, tanto o ensino quanto a 

implementação do Processo de Enfermagem, uma vez que separam, codificam e 

ordenam os fenômenos de interesse, fazendo com que os alunos e enfermeiros 

tenham de considerar possibilidades e descrições previamente estudadas e 

estabelecidas. Na prática, nenhuma Classificação é completa ou perfeita, mas 

seu desenvolvimento exige a identificação dos propósitos e elementos centrais de 

uma determinada ciência ou profissão, além de estimular o desenvolvimento de 

novas pesquisas.(100)  

 

3.2 Insuficiência Cardíaca  

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é considerada um dos maiores problemas de 

saúde pública no mundo, com uma prevalência acima de 5,8 milhões de pessoas 

acometidas somente nos Estados Unidos e mais de 23 milhões de pessoas pelo 

mundo todo. E já foi declarada como uma epidemia emergente desde 1997, refletida 

pelo aumento da incidência, aumento da sobrevida, e consequentemente levando 

também ao aumento da prevalência.(2) 

A estatística brasileira tem demonstrado que a IC é considerada uma das 

causas mais frequentes de hospitalização por doenças cardiovasculares, tanto no 
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âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto pelos planos de saúde e 

cooperativas.(101) E foi constatado que após a primeira internação por IC 

descompensada, a taxa de readmissões em unidades de emergência e hospitais é 

particularmente elevada, podendo representar a progressão inevitável da doença ou, 

possivelmente, a alta hospitalar precoce.(102) 

A mortalidade é estimada em 50% e 10% em 5 e 10 anos, respectivamente, 

após o diagnóstico de IC. Bem como a disfunção ventricular esquerda está 

associada com o aumento do risco para a morte súbita.(2) 

Segundo a diretriz americana(103), a IC se configura como uma síndrome 

clínica complexa, que resulta de qualquer alteração estrutural ou funcional que 

impede o ventrículo de ejetar ou de encher-se de sangue adequadamente. As 

manifestações clínicas da IC são: dispnéia ou fadiga, que pode limitar a tolerância 

ao exercício; e retenção de líquidos que pode levar à congestão pulmonar e 

esplênica, bem como edema periférico. O diagnóstico da IC é eminentemente clínico, 

com base na investigação da história clínica e no exame físico.  

           Quanto ao aspecto fisiopatológico, a IC descompensada tem o seu início a 

partir de um dano miocárdico primário, que gera disfunção ventricular e, 

consequentemente a isso, deflagra mecanismos adaptativos associados à ativação 

neuro-humoral, gerando alterações na forma e eficiência mecânica do coração 

(remodelamento ventricular), bem como alterações periféricas circulatórias, 

ocasionando também danos secundários em decorrência do aumento do estresse 

oxidativo, inflamação e morte celular (apoptose).(102)  

           A mais recente diretriz européia(104) tem classificado a IC em três categorias 

distintas, considerando os achados clínicos, ecocardiográficos e laboratoriais. 

Portanto, são reconhecidos três grupos de IC:  

1) IC com fração de ejeção reduzida: presença dos sinais e sintomas 

clínicos; fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) <40%. 

2) IC com fração de ejeção preservada: presença dos sinais e sintomas 

clínicos; FEVE≥ 50%; taxa elevada de peptídeo natriurético (BNP) e pelo 



21 

Revisão da Literatura 

 

 

 

menos um dos critérios adicionais (doença cardíaca estrutural relevante e/ou 

disfunção diastólica). 

3) IC com fração de ejeção intermediária: presença dos sinais e sintomas 

clínicos; FEVE de 40-49%; taxa elevada de peptídeo natriurético (BNP) e pelo 

menos um dos critérios adicionais (doença cardíaca estrutural relevante e/ou 

disfunção diastólica). 

           A IC descompensada pode manifestar-se de forma aguda ou como 

exacerbação de quadros crônicos, assim classificados para facilitar a denominação 

e integrar os objetivos terapêuticos específicos de cada tipo de apresentação 

clínica(102):  

 IC Aguda: corresponde à situação clínica na qual uma determinada agressão 

leva ao desencadeamento da doença em pacientes sem sinais e sintomas 

prévios de IC. Algumas situações clínicas que exemplificam este quadro: 

Infarto agudo do miocárdio e miocardite aguda. Corresponde à minoria dos 

casos de hospitalização por IC descompensada. 

 IC crônica descompensada (exacerbação aguda de quadro crônico): 

corresponde à situação clínica na qual ocorre exacerbação aguda ou gradual 

de sinais e sintomas de IC em repouso, em pacientes com diagnóstico prévio 

de IC, necessitando de intervenção terapêutica adicional e imediata. A grande 

maioria dos pacientes apresenta sinais ou sintomas de congestão, com 

magnitude relevante para limitar de forma incapacitante a realização de 

atividade física. Esta apresentação clínica representa a causa mais 

importante de hospitalização por IC descompensada. 

 IC crônica refratária (baixo débito crônico, associada ou não a graus 

diversos de congestão): corresponde à situação clínica na qual os pacientes 

com diagnóstico prévio conhecido de IC se apresentam com quadro de baixo 

débito e/ou congestão sistêmica e/ou limitação funcional persistente, 

refratários ao tratamento clínico vigente. 

 Disfunção diastólica ou IC com fração de ejeção preservada: corresponde 

à situação clínica na qual ocorrem sinais e sintomas de IC decorrentes a 
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distúrbio no enchimento ventricular, por redução importante da 

distensibilidade ventricular e fração de ejeção preservada no repouso. Nestas 

situações clínicas, os pacientes estão com cardiopatia hipertensiva ou 

hipertrófica, sendo normalmente os ventrículos não dilatados. E representam, 

aproximadamente, 40% dos casos de IC com este padrão de função 

ventricular. 

 Edema agudo de pulmão: corresponde à situação clínica na qual ocorre 

aumento abrupto de pressão capilar pulmonar, levando a aumento de líquido 

no espaço intersticial e alveolar pulmonar, ocasionando dispneia súbita e 

intensa em repouso. Esta situação clínica ocorre com maior frequência em 

pacientes com função sistólica preservada ou levemente deprimida, mais 

comumente em idosos, hipertensos e diabéticos. 

 

           A IC também pode ser estratificada com base nos sintomas ou na progressão 

da doença, segundo a diretriz brasileira(101) e demonstrado pelo quadro 5. 

 

Quadro 5. A classificação da IC pelos sintomas e pela progressão da doença.  São 

Paulo, 2018. 

Classificação da New York Heart 

Association (NYHA): sintomas 

Classificação por estágios: progressão 

da doença 

Classe I – ausência de sintomas (dispneia) 

durante atividades cotidianas. A limitação 

para esforços é semelhante à esperada em 

indivíduos normais; 

Estágio A – pacientes sob risco de 

desenvolver IC, mas ainda sem doença 

estrutural perceptível e sem sintomas 

atribuíveis à IC; 

Classe II – sintomas desencadeados por 

atividades cotidianas; 

Estágio B – Pacientes com lesão estrutural 

cardíaca, mas ainda sem sintomas 

atribuíveis à IC. 

Classe III – sintomas desencadeados em 

atividades menos intensas que as cotidianas 

ou aos pequenos esforços; 

Estágio C - Pacientes com lesão estrutural 

cardíaca e sintomas atuais ou pregressos de 

IC;  

Classe IV – sintomas em repouso. Estágio D – Pacientes com sintomas 

refratários ao tratamento.  

Fonte: III Diretriz brasileira de IC crônica, 2009. 
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E no contexto da prática clínica, há outra forma de definir os pacientes com IC 

descompensada, isto é, com base em seu perfil clínico e hemodinâmico.(105) A 

identificação do perfil clínico hemodinâmico na admissão hospitalar tem importância 

não somente na determinação da estratégia terapêutica, como também determina o 

valor prognóstico.(105) E a estimativa da condição hemodinâmica se faz por meio da 

avaliação de sinais e sintomas de hipervolemia ou hipovolemia e de baixa perfusão 

periférica à beira do leito.(105-107) Os pacientes com sintomas e sinais clínicos de 

congestão foram denominados como ÚMIDOS, na ausência dos mesmos, como 

SECOS; na presença de sinais de baixo débito, como FRIOS, e os com perfusão 

periférica preservada, foram denominados como QUENTES. Desta forma, são 

definidos quatro perfis clínico-hemodinâmicos:(106-109) 

 Perfil A: paciente clinicamente compensado. Apresenta-se “QUENTE” e 

“SECO”. 

 Perfil B: é a condição clínica mais frequente, em torno de 67%, e o 

paciente encontra-se “QUENTE” e “ÚMIDO”. 

 Perfil C: é a condição clínica com pior prognóstico. O paciente apresenta-

se “FRIO” e “ÚMIDO”, com uma proporção de 5%. 

 Perfil L: é uma condição pouco frequente em torno de 28%, no qual o 

paciente encontra-se “FRIO” e “SECO”. 

Na abordagem inicial do paciente com IC, é importante uma investigação para 

o achado da etiologia da doença, assim como estabelecer os fatores precipitantes 

da descompensação do quadro.  Dentre as etiologias da IC, temos a doença 

isquêmica, hipertensão arterial, doença de Chagas, cardiomiopatias, drogas, toxinas, 

doenças endócrinas, fator nutricional, infiltrativa, doença extracardíaca e outras 

condições relacionadas. Já quanto aos fatores precipitantes, muitas situações 

podem ser consideradas, como a presença de infecção, história de má aderência ao 

regime terapêutico, ingestão excessiva de sal e líquidos, embolia pulmonar, anemia, 

arritmias, drogas e álcool, hipertensão arterial e insuficiência renal.(101) 

           E ainda na avaliação dos pacientes com IC, alguns exames são fundamentais, 

além da história clínica e do exame físico, tais como: o Eletrocardiograma (ECG), 
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radiografia de tórax (RX), avaliação laboratorial, e o ecodopplercardiograma, bem 

como outros métodos de imagem também necessários em algumas situações 

específicas.(101,105) 

           Em relação ao tratamento farmacológico da IC, algumas classes de 

medicamentos são imprescindíveis e elementares, como os Inibidores da enzima 

conversora de angiotensina II (IECA), beta-bloqueadores (BB), bloqueadores dos 

receptores de angiotensina II (BRA), antagonista de aldosterona, diuréticos, 

espironolactona, hidralazina, nitratos e digoxina.(101,103-105) 

 

3.2.1 Cuidados de enfermagem aos pacientes com Insuficiência Cardíaca 

 

           Os enfermeiros que cuidam de pacientes com IC vivenciam a dificuldade de 

interpretação de sinais e sintomas que se apresentam como consequência do 

processo fisiopatológico, uma vez que esta patologia é considerada uma síndrome 

bastante complexa e um dos mais importantes desafios clínicos atuais da saúde. (72)  

                Além disso, outros aspectos da esfera psicossocial inerentes ao ser humano, 

que se desestabilizam diante da doença e de seu tratamento também devem ser 

avaliados constantemente pelos profissionais enfermeiros.(72) 

           E sabemos que quando o enfermeiro realiza os cuidados aos pacientes 

utilizando os diagnósticos de enfermagem e/ou as classificações da linguagem 

padronizada, o direcionamento das suas intervenções e a mensuração dos 

resultados tornam-se mais claras, aprimorando desta forma, a comunicação entre as 

equipes multiprofissionais assim como a própria equipe de enfermagem, 

contribuindo para a qualidade assistencial. (72)   

           Portanto, neste sentido, é fundamental que os enfermeiros tenham 

conhecimento dos principais diagnósticos de enfermagem envolvidos nesta 

população para que consigam intervir efetivamente nos problemas e alcançar os 

melhores resultados. 
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            Estudos(110-115) apontaram alguns principais diagnósticos de enfermagem 

validados para esta população especialmente, considerados os mais importantes, 

tais como: débito cardíaco diminuído; intolerância à atividade; volume excessivo de 

líquidos; controle ineficaz da saúde, ansiedade e dentre outros. 

           Com base nos diagnósticos de enfermagem acima mencionados, podemos 

destacar algumas das principais intervenções de enfermagem, de acordo com a 

NIC(36): Redução da ansiedade (5820); Melhora do enfrentamento (5230); 

Assistência no autocuidado (1800); Ensino: processo da doença (5602); Controle do 

choque: cardiogênico (4254); Cuidados cardíacos: fase aguda (4044); Monitoração 

hemodinâmico invasivo (4210); Controle de energia (0180); Controle do peso (1260); 

Ensino: exercício prescrito (5612); Controle hídrico (4120)  e Controle de eletrólitos 

(2000). 

 

3.3. Perfusão Tissular Renal  

 

           O Sistema renal é formado por dois órgãos denominados de rins, os quais 

realizam a maior parte das funções de excreção, filtrando o sangue e recolhendo 

deste os resíduos metabólicos de todas as células do organismo. A unidade 

funcional básica do rim é o néfron.(116--117) 

           Embora os rins constituam menos de 0,5% do total da massa do corpo, 

recebem de 20 a 25% do débito cardíaco em repouso, por meio das artérias renais 

(direita e esquerda), que são dois grandes troncos que se originam da artéria aorta 

abdominal, ao nível do disco intervertebral entre a primeira e a segunda vértebras 

lombares. A artéria renal direita é mais longa que a esquerda devido à posição da 

artéria aorta e segue dorsalmente às veias renais. Antes de atingir o hilo renal, cada 

artéria se divide em cinco ramos, denominados de artérias segmentares, que 

suprem segmentos diferentes do órgão.(116-117) 

           O segmento superior do rim é irrigado pela artéria segmentar superior, os 

segmentos anteriores são perfundidos pelas artérias segmentares ântero-superiores 
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e ântero-inferiores. O segmento inferior do rim é suprido pela artéria segmentar 

inferior, o segmento posterior do rim é irrigado pela artéria segmentar posterior. Ao 

penetrarem no seio renal, cada artéria do segmento dá origem a diversos ramos que 

entram no parênquima entre as colunas e os lobos renais, e são chamadas de 

artérias interlobares, que seguem em direção às bases das pirâmides renais em 

formato de arco, entre o córtex e a medula renal, passando então a serem 

denominadas de artérias arqueadas. E seguem em direção ao córtex renal, entre os 

lóbulos renais, formando as artérias interlobulares, que dão origem às arteríolas 

aferentes, que se dividem em uma rede capilar enovelada denominada de glomérulo, 

que é a porção vascular do néfron.(116-117) 

           Estes capilares glomerulares reúnem-se para formar a arteríola eferente, cujo 

diâmetro é menor que a aferente, formada por musculatura lisa e com propriedade 

de se contrair sob ação do sistema nervoso autônomo ou sob influência de 

substâncias vasoativas. E que, após divisões, formam a rede de capilares 

peritubulares, que circundam as partes tubulares do néfron no córtex renal e as 

arteríolas retas que suprem as partes tubulares do néfron na medula renal. As redes 

de capilares peritubulares juntam-se para formarem as vênulas peritubulares e mais 

adiante as veias interlobulares, que drenam o sangue para as veias arqueadas, que 

correm em direção às colunas renais, como veias interlobares que se unem no seio 

renal, formando as veias comunicantes, que deixam o rim por meio das veias renais 

(direita e esquerda), no qual o sangue venoso é levado à circulação sistêmica.(116-117) 

           A perfusão renal pode ser influenciada por vários fatores clínicos, sejam de 

causas renal, pré-renal ou pós-renal, e uma vez comprometida, existe uma lesão 

renal instalada. De acordo com as diretrizes do Kidney Disease Improving Global 

Outcomes (KDIGO) para LRA, existem inúmeras causas possíveis, tais como: sepse, 

choque circulatório, queimaduras, trauma, cirurgias cardíacas (especialmente com 

bypass cardiopulmonar), grandes cirurgias não cardiológicas, drogas nefrotóxicas, 

substâncias de contraste radiológicas, toxinas de origem animal ou vegetal, 

desidratação ou hipovolemia, idade avançada, gênero feminino, raça negra, 

portadores de doenças crônicas (afetando os órgãos do coração, pulmão e fígado), 

diabetes Mellitus, câncer, anemia, doença renal crônica e pacientes criticamente 

enfermos.(42,63,118) 



27 

Revisão da Literatura 

 

 

 

           O estudo de Nunes et al.(42) apontou que 90% dos casos de LRA são 

desencadeados por isquemia ou indução de necrose tubular aguda (NTA) por 

nefrotoxinas; apenas 20% a 30 % não apresentam evidências clínicas ou 

morfológicas de NTA. 

Na NTA por hipoperfusão, existe a lesão isquêmica das células 

intraparenquimatosas renais, podendo ocorrer recuperação da função renal em uma 

a duas semanas após a restauração da perfusão renal. E caso não ocorra o retorno 

da perfusão renal, pode existir uma evolução para necrose cortical renal e 

insuficiência renal irreversível.
(42)

  

           A LRA por nefrotoxinas é extremamente elevada nas populações idosas e 

nos pacientes com doença renal pré-existente. Tem caráter reversível e previsível, 

bem como passível de intervenções se reconhecida precocemente. A 

vasoconstrição renal com redução da perfusão é um mecanismo importante na LRA 

induzida por meios de contraste radiológico e outras drogas como IECA, AINEs, 

cocaína, etanol e classes de antimicrobianos.(42) 

           Evidências (51,53-54,56) recentes sugerem que o uso da ventilação mecânica ou 

descompasso entre ventilação e fluxo sanguíneo podem contribuir para a 

patogênese da LRA. Três mecanismos têm sido propostos para explicar esta 

associação. Um dos mecanismos é a ventilação sob pressão positiva ou aumento da 

pressão positiva expiratória final, que pode resultar na diminuição do débito cardíaco 

decorrente do aumento da pressão intratorácica e, consequentemente, há uma 

redução na perfusão renal, ocasionando disfunção renal. Outra explicação está 

relacionada ao mecanismo de ventilação/oxigenação, o qual pode afetar a 

hemodinâmica cardiovascular, ou seja, tanto a hipercapnia, quanto a hipoxemia, 

podem resultar em vasoconstrição renal; e secundária a isso, uma redução da 

perfusão renal. Por fim, a liberação sistêmica de agentes inflamatórios (biotrauma) 

também contribui para o declínio do ritmo de filtração glomerular, desencadeando 

uma possível LRA. 

           Algumas condições clínicas que alteram o metabolismo também podem 

contribuir para a piora da função renal, como, por exemplo, a obesidade (que 

aumenta os riscos de doenças cardiovasculares e com isso a doença renal); a 



28 

Revisão da Literatura 

 

 

 

dislipidemia; distúrbios endócrinos e disfunções do metabolismo ósseo, do cálcio e 

do fósforo.(66-67) 

 

3.3.1 Síndrome cardiorrenal 

           Nos últimos anos, o surgimento da insuficiência renal ou a piora da função 

renal na evolução da IC têm emergido como um potente e independente preditor de 

mortalidade em pacientes hospitalizados por IC descompensada.(105,119-120) Quando 

este fenômeno ocorre nesta população, recebe a denominação de “Síndrome 

cardiorrenal”, e apresenta uma prevalência em torno de 30%-50% nos pacientes 

hospitalizados por IC descompensada.(105) 

           O termo “Síndrome cardiorrenal” é utilizado também para descrever uma 

extensa variedade de situações clínicas que envolvem o agravamento concomitante 

da função renal e cardíaca; ou ainda, estado no qual a terapêutica utilizada para 

melhorar os sintomas da IC está limitada por um agravamento da função renal, bem 

como uma disfunção renal moderada ou grave, que se inicia ou agrava no doente 

com IC durante o seu tratamento.(13,121) 

           Inicialmente, a síndrome cardiorrenal foi descrita em doentes com baixa 

fração de ejeção. E atualmente sabe-se que ocorre tão frequentemente nestes 

pacientes como naqueles com IC crônica ou aguda de fração de ejeção preservada, 

muitos dos quais com presença de comorbidades ou com manifestações clínicas 

mais graves (sobrecarga hídrica e/ou baixo débito cardíaco).(13)  

           Os mecanismos etiopatogênicos envolvidos na síndrome cardiorrenal são 

possivelmente resultantes da interação de múltiplos fatores. O principal mecanismo 

fisiopatológico envolvido e talvez o mais importante é a piora da perfusão renal 

secundária à queda do débito cardíaco. Outros mecanismos seriam a 

vasoconstrição renal decorrente da ativação neuro-humoral e hipovolemia 

secundária ao uso de diuréticos ou ainda, a hipertensão venosa renal devido à 

congestão sistêmica grave.
(105,122-123)
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           Na congestão sistêmica grave, há uma grande hipertensão venosa renal com 

redução importante do gradiente pressórico entre os sistemas arteriolar e venoso e 

consequente diminuição da pressão de filtração glomerular, além da piora de função 

renal. E isso seria agravado também pelo aumento da pressão intra-abdominal, 

principalmente quando associada à presença de ascite. Neste contexto, existe uma 

queda adicional ao desempenho cardíaco, determinado pelo aumento da dilatação 

ventricular, piora da tensão parietal e diminuição do débito cardíaco.(105,123-124)   

           Com base na principal causa desta síndrome, isto é, a IC levando à 

insuficiência renal (IR), a lesão renal à IC ou uma doença sistêmica promovendo 

tanto a IC como a IR, a síndrome cardiorrenal pode ser classificada em cinco tipos 

(Quadro 6).(125) 

       

Quadro 6 - Síndrome Cardiorrenal. São Paulo, 2018. 

Tipo Definição 

1 Síndrome cardiorrenal aguda – Um 

agravamento agudo da função cardíaca 

levando à disfunção renal. 

2 Síndrome cardiorrenal crônica – 

Anormalidades crônicas da função cardíaca, 

levando à disfunção renal. 

3 Síndrome renocardíaca aguda – 

Agravamento agudo da função renal 

causando disfunção cardíaca. 

4 Síndrome renocardíaca crônica – 

Anormalidades crônicas na função renal, 

levando a problemas cardíacos. 

5 Síndrome cardiorrenal secundária – 

Condição sistêmica causando, 

simultaneamente, disfunção do coração e do 

rim. 

Fonte: Ronco C, et al., 2008. 

 

           Quanto ao tratamento da síndrome cardiorrenal, existem várias intervenções 

essenciais, tais como a otimização do débito cardíaco com drogas inotrópicas, uso 

endovenoso contínuo de diuréticos, combinação de diuréticos, e considerar também 

a ultrafiltração. Portanto, a presença desta síndrome deve ser reconhecida como 
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uma situação clínica de maior gravidade, necessitando das intervenções complexas 

com grandes implicações no prognóstico.(105,123) 

 

           3.3.2 Lesão Renal Aguda (LRA)  

 

           A Insuficiência Renal (IR) é caracterizada por decréscimo da função renal 

com acúmulo de metabólitos e eletrólitos no organismo; podendo ser subdividida em 

Insuficiência Renal Aguda (IRA) e Insuficiência Renal Crônica (IRC), de acordo com 

o tempo em que se desenvolve a doença.(126-128) 

          A IRA é definida como a redução aguda da filtração glomerular dos rins e/ou 

do volume urinário, com consequente alteração no equilíbrio hidroeletrolítico e 

acidobásico no organismo, resultando no acúmulo de substâncias nitrogenadas no 

sangue, tais como a ureia e a creatinina.(126-128) 

                A IRC consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível da função 

dos rins (glomerular, tubular e endócrina). Em sua fase mais avançada, ou chamada 

de fase terminal da IRC, os rins perdem totalmente a sua funcionalidade em meio ao 

organismo como um todo.
(129) 

           Atualmente, o termo Lesão Renal Aguda (LRA) tem sido proposto em 

substituição à IRA, por ser mais amplo e abrangente, contemplando diferentes 

estágios de evolução, desde pequenas alterações na função renal até disfunções 

que necessitariam de terapia de substituição renal.(42) Além disso, existem mais de 

30 definições de IRA na literatura ao longo dos anos, e esta falta de padronização 

resultou na dificuldade em comparar os estudos clínicos, determinar as incidências e 

prevalências da doença, bem como analisar os desfechos dos pacientes. Desta 

maneira, um conceito uniforme de LRA fez-se imprescindível para que fosse 

possível a sua aplicação, tanto na prática clínica, quanto em pesquisas, permitindo o 

reconhecimento precoce e um tratamento adequado dentro dos sistemas de 

saúde.(127,130) 
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           E para estabelecer uma definição e uma classificação uniforme da LRA, a 

Acute Dialysis Quality Iniciative (ADQI) desenvolveu, em 2002, um conjunto de 

critérios que classifica a LRA segundo o grau da lesão e recebeu o acrônimo de 

RIFLE (Quadro 7): Risk (risco); Injury (injuria); Failure (falência); Loss (perda mantida 

da função) e End-stage kidney disease (insuficiência renal terminal).(130-132) 

           O escore de RIFLE considera a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) pela 

depuração da creatinina que pode ser estimada por meio de várias equações como 

as fórmulas de Cockcroft-Gault; MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) e 

CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).
(126,130-132) 

 

Quadro 7 – Classificação proposta para LRA – RIFLE. São Paulo, 2018. 

Classificação RIFLE Critério de TFG Critério diurese 

Risk Aumento da Cr sérica x 1,5 

ou diminuição da TFG > 25% 

Diurese <0,5mL/Kg/h em 6 

horas 

Injury Aumento da Cr sérica x 2 ou 

diminuição da TFG > 50% 

Diurese <0,5mL/Kg/h em 12 

horas 

Failure Aumento da Cr sérica x 3 ou 

diminuição da TFG > 75% ou 

Cr sérica> 4 mg/dL 

Diurese <0,3mL/Kg/h em 24 

horas ou anúria por 12 horas 

Loss Perda completa da função 

renal > 4 semanas 

 

End-stage kidney disease Necessidade de terapia de 

substituição renal > 3 meses 

 

RIFLE- Risk Injury Failure Loss End; TFG – Taxa de Filtração Glomerular; Cr – Creatinina 

Fonte: Adaptado de Bellomo R, et al., 2004. 

 

           Em 2007, uma versão modificada do RIFLE foi proposta por um grupo 

internacional de especialistas, ou seja, Acute Kidney Injury Network (AKIN). E houve 

quatro alterações na classificação (Quadro 8): risco, injúria e falência foram 

substituídos por estágios 1,2 e 3, respectivamente. Um aumento na creatinina de ao 

menos 0,3 mg/dL foi acrescentado ao estágio 1. Pacientes em terapia de 

substituição renal foram classificados em estágio 3, independentemente do valor de 

creatinina e diurese. Por fim, as categorias Loss e End Stage foram 

desconsideradas.(127,130,133)  
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Quadro 8 – Classificação AKIN. São Paulo, 2018. 

Classificação RIFLE Critério de TFG Critério diurese 

Estágio 1 Aumento da Cr sérica x 1,5 

ou > 0,3 mg/dL 

Diurese <0,5mL/Kg/h em 6 

horas 

Estágio 2 Aumento da Cr sérica x 2 Diurese <0,5mL/Kg/h em 12 

horas 

Estágio 3 Aumento da Cr sérica x 3 ou 

ou Cr sérica> 4 mg/dL 

(com aumento agudo > 0,5 

mg/dL) 

Diurese <0,3mL/Kg/h em 24 

horas ou anúria por 12 horas 

RIFLE- Risk Injury Failure Loss End; TFG – Taxa de Filtração Glomerular; Cr – Creatinina 

Fonte: Adaptado de Mehta RL et al., 2007. 

 

           Posteriormente, as diretrizes do Kidney Disease Improving Global Outcomes 

(KDIGO)(118), publicadas em 2012, incorporaram os critérios RIFLE e AKIN. Logo, de 

acordo com o KDIGO, a LRA é definida por uma das seguintes características: 

 Aumento da creatinina sérica ≥ 0,3 mg/dL dentro de 48 horas; 

 Aumento da creatinina sérica ≥ 1,5 vezes o valor basal conhecido ou que 

se presume ter ocorrido dentro dos últimos 7 dias; 

 Débito urinário < 0,5 mL/kg/h durante 6 horas. 

 

E ainda, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Nefrologia(127), é 

possível também classificar clinicamente a LRA em: 

 

1. Pré-renal: este quadro está presente quando há redução do fluxo 

plasmático renal e do ritmo de filtração glomerular. As causas mais 

comuns são: hipotensão arterial, e as diversas manifestações clínicas 

de hipovolemia (hemorragias, diarreias e queimaduras). 

2. Renal (intrínseca ou estrutural): a principal etiologia é a necrose 

tubular aguda (NTA), podendo ser isquêmica, séptica ou tóxica. Outras 

causas: nefrites túbulo-intersticiais, pielonefrites, glomerulonefrites e 

necrose cortical.  

3. Pós-renal (obstrutiva): são secundárias à obstrução intra ou 
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extrarrenal por cálculos, traumas, coágulos, tumores e fibrose 

retroperitoneal. 

           Ou ainda, pode-se classificar a LRA quanto à diurese(127): 

 Anúrica total: 0 a 20 mL/dia; 

 Anúrica: 20 a100 mL/dia; 

 Oligúrica: 101 a 400 mL/dia; 

 Poliúrica: 1201 a 4000 mL/dia; 

 Hiperpoliúrica: > 4000 mL/dia. 

           Em relação às manifestações clínicas da LRA, estas podem ser diversas e 

inespecíficas (Quadro 9):(127) 

Quadro 9 – Manifestações clínicas da LRA. São Paulo, 2018. 

Sistemas Sinais e Sintomas 

Neurológico Sonolência; tremores; agitação; torpor; 

convulsão e coma. 

Cardiorrespiratório Dispnéia; edema; hipertensão; insuficiência 

cardíaca; edema agudo de pulmão; 

arritmias; pericardite e pleurite. 

Digestivo Inapetência; náuseas e vômitos. 

Hematológico Sangramentos; anemia e distúrbios 

plaquetários. 

Imunológico Depressão imunológica  

Cutâneo Prurido 

Nutricional Catabolismo aumentado e perda de massa 

muscular. 

Fonte: Adaptado das Diretrizes de insuficiência renal aguda. 2007. 

 

           Alguns grupos de indivíduos apresentam maior risco para o 

desenvolvimento da doença renal, tais como portadores de doenças crônicas 

(hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e/ou renais), indivíduos com 

histórico familiar de insuficiência renal, e de raça negra.(42,128) 

           O diagnóstico da LRA pode ser realizado por meio de exames laboratoriais 

com identificação de aumento das escórias nitrogenadas no sangue (creatinina e 

ureia); exame de urina (com presença de hematúria e/ou proteinúria); exame de 
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imagem como ultrassonografia com doppler; e biópsia renal em alguns casos 

específicos.(127,134) 

           A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é definida como a capacidade dos rins 

de eliminar uma substância do sangue, pode ser expressa como o volume de 

sangue que é completamente depurado em uma unidade de tempo.(134) Tem sido 

amplamente aceita como o melhor índice de mensuração da função renal, entretanto 

a sua determinação precisa e real é difícil, tendo em vista a técnica limitante da 

coleta de urina das 24 horas. Por isso, é muito comum o uso de fórmulas que 

calculam o valor estimado da TFG, adotando como base o valor da creatinina sérica. 

Existem várias equações para a estimativa da TFG no adulto, as mais conhecidas e 

utilizadas são:(118,127)  

 Cockcroft e Gault: 

TFG (mL/min) = (140 – idade em anos) x peso (kg)     x (0,85 se for mulher) 

                                                72 x creatinina sérica (mg/dL) 

 

 MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study Group) simplificada: 

 

TFG (mL/min)= 186 X (Cr)-1.154 X (idade em anos)-0,203 X (0,742 se mulher) X 

(1,210 se afrodescendente) 

 

 CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration): 

 

TFG (mL/min)= 141 X mín (Cr/, 1)  X máx (Cr/, 1) - 1,209 X 0,993 Idade X 1,018 

(se mulher) X 1,159 (se afrodescendente).  

Onde Cr corresponde à creatinina sérica (mg/dL);  é de 0,7 e 0,9 para mulheres e 

homens respectivamente;  é -0,329 e -0,411 para mulheres e homens 
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respectivamente; mín indica o mínimo de Cr/  ou 1, e máx indica o máximo de Cr/ 

ou 1.  

           Alguns estudos(135-136) afirmam que a fórmula de CKD-EPI, apesar de 

compartilhar das mesmas variáveis da equação de MDRD, tem apresentado melhor 

desempenho e previsão de desfechos adversos em comparação às outras fórmulas. 

Principalmente, as observações de menor viés e maior acurácia e precisão da 

equação CKD-EPI em comparação à equação do estudo MDRD, particularmente 

nas faixas de TFG > 60 mL/min/1,73 m. Portanto, constituem a razão para 

preconizar o seu uso clínico em substituição às demais equações de estimativa da 

TFG até então utilizadas. 

           E apesar de a fórmula CKD-EPI ser considerada o melhor padrão para 

estimar a função renal pela comunidade de nefrologia, nenhuma equação é perfeita, 

pois a mesma pode superestimar TFG em pacientes que estão extremamente 

abaixo do peso e subestimar em pacientes obesos mórbidos e diabéticos.(137-138) 

           Atualmente, além dos biomarcadores renais como creatinina e ureia, existem 

outros marcadores endógenos que também podem ser utilizados para avaliar a TFG. 

Os novos biomarcadores renais são: Cistatina C; Kim-1 (Kidney Injury Molecule-1); 

NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) e NAG (N-acetyl-ß-D-

Glucosaminidase).(139-142)  

           De todos estes biomarcadores renais citados, a Cistatina C tem sido 

destacada como um potencial substituto da creatinina sérica como marcador de TFG, 

porque os estudos(140-141) apontam que este biomarcador é útil na detecção de 

disfunção renal precoce, podendo fazer parte de programas de rastreamento. Além 

disso, Cistatina C parece ser mais sensível no diagnóstico precoce da doença renal 

crônica, principalmente na população idosa, uma vez que ela não depende da 

massa muscular. E ainda, pode ter um papel fundamental na previsão de pacientes 

com doença renal crônica com maior risco de complicações.  

           Diante deste contexto, o reconhecimento da LRA nos estágios iniciais é 

importante para o retardo da evolução da doença, tornando possível a recuperação 
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da função renal e evitando que os indivíduos evoluam para a fase terminal da doença ou 

para a terapia de substituição renal.
(126-128) 

           Em 2002, a Kidney Disease Outcome Quality Iniciative (KDOQI), apoiada 

pela National Kidney Foundation, publicou uma diretriz sobre a padronização 

conceitual da doença renal crônica (DRC), integrando a avaliação, classificação e 

estratificação de risco.(66,134) A DRC é definida por lesão renal caracterizada por 

alterações estruturais ou funcionais dos rins com ou sem redução da TFG, 

manifestadas por alterações patológicas ou indícios de lesão renal em exames de 

sangue, de urina ou de imagens. Já Insuficiência renal crônica (IRC) é definida 

pela redução da TFG, ou seja, TFG<60 mL/min/1,73m2 por três meses ou mais, 

com ou sem lesão renal.(66,143) 

           Independentemente da causa, a DRC é classificada em estágios com base 

no nível da TFG (Quadro 10), e a mortalidade cardiovascular e total está 

diretamente associada à gravidade do estágio de DRC, sendo maior nos estágios 

mais avançados.(66,134,143) 

 

Quadro 10 – Estágios de DRC segundo os valores da TFG conforme as diretrizes 

de Kidney Disease Outcome Quality Iniciative (KDOQI). São Paulo, 2018. 

Estágio TFG (mL/min/1,73m2) Definição 

1 ≥ 90 Lesão renal com TFG 

normal ou aumentada 

2 60 - 89 Lesão renal com redução 

leve da TFG 

3 30 - 59 Redução moderada da TFG 

4 15 - 29 Redução grave da TFG 

5 < 15 ou diálise Falência renal 

Fonte: Adaptado das Diretrizes de Kidney Disease Outcome Quality Iniciative. 2002. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

           Trata-se de um estudo observacional, do tipo descritivo, transversal e 

retrospectivo. O estudo transversal pode ser definido como aquele em que todas as 

medições são feitas em um único momento, sem período de seguimento e são úteis 

quando se quer descrever variáveis e seus padrões de distribuição.(144) 

 

4.2 Local e período de coleta de dados 

 

           O estudo foi realizado em um hospital público de grande porte, especializado 

em Cardiologia, e voltado para o ensino, pesquisa e assistência na cidade de São 

Paulo, sendo considerada referência na área cardiológica pelos sistemas municipal 

e estadual.  

           O período destinado para coleta de dados foi de agosto a dezembro de 2016. 

 

4.3 População e amostra do estudo 

 

            A amostra foi constituída por prontuários de pacientes adultos admitidos no 

serviço de emergência com diagnóstico médico de IC crônica descompensada no 

período de janeiro a dezembro de 2015. 
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           A seleção da amostra dos pacientes foi realizada por conveniência, que é 

composta por indivíduos que atendam aos critérios de inclusão no estudo, uma vez 

que resulta no arrolamento consecutivo de todas as pessoas acessíveis e que 

atendam aos critérios de seleção.(144) 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

           Os critérios de inclusão foram: prontuários de pacientes adultos (idade acima 

de 18 anos), de ambos os sexos, com o diagnóstico médico de IC crônica 

descompensada, admitidos na unidade de Emergência entre janeiro e dezembro de 

2015. 

 

4.3.2 Critérios de Não inclusão 

           Os critérios de não inclusão foram: pacientes com IC crônica descompensada 

já previamente em Terapia de Substituição Renal; prontuários não disponíveis ou 

não encontrados para a consulta e os prontuários que não contemplam todas as 

variáveis analisadas no presente estudo. 

           Os pacientes em tratamento dialítico não foram incluídos no estudo, pois 

poderiam apresentar dados clínicos falseados em decorrência da terapêutica 

empregada, isto é, poderiam apresentar falsos negativos nos valores de exames 

laboratoriais, tais como creatinina, ureia, e eletrólitos em geral; bem como também 

mascarar o estado volêmico. 

 

4.3.3 Tamanho da amostra 

           O tamanho mínimo da amostra foi calculado com base nos resultados de 

um estudo de metanálise(16), em que foram incluídos 57 estudos clínicos. Dos 

1.076.104 pacientes com IC que foram investigados, 32% (344.353) apresentavam 

Doença Renal Crônica (DRC) em estudos individuais; e quando analisados em 



39 

Métodos 

 

 

 

geral todos os estudos, a prevalência da DRC chega a 49% na população com IC. 

O mesmo estudo também analisou a piora da função renal em pacientes com IC; 

foram incluídos 28 estudos com 49.890 pacientes, dos quais, 23% (11.475) 

apresentaram piora da função renal. 

            Diversos estudos(10-11,13) têm destacado que a Insuficiência Renal é uma das 

comorbidades mais frequentes em indivíduos com IC, encontra-se presente em 30-

40% dos indivíduos com IC, principalmente naqueles com manifestações clínicas 

mais graves, tais como: sobrecarga hídrica e baixo débito cardíaco.  

           Neste contexto, supõe-se uma prevalência em torno de 40% da Insuficiência 

Renal em pessoas com IC. Os cálculos foram estimados pela estatística de teste Z 

(distribuição normal) para comparação entre duas proporções, considerando uma 

margem de erro de 10%, e intervalo de confiança ou poder de 80%, bem como 

assumindo o nível de significância do teste de 5% (p<0,05). O tamanho mínimo de 

amostra calculado foi de 325 pacientes. 

           Portanto, para a análise comparativa dos grupos com e sem o fenômeno 

em estudo, a amostra foi aproximada para 330 pacientes, sendo idealmente 165 

pacientes com o Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” e 

165 pacientes sem o Diagnóstico de Enfermagem estudado.  

           Entretanto, ao longo do período da coleta de dados, foram incluídos ao todo 

379 pacientes, correspondendo a uma amostra populacional com delimitação 

temporal de um ano.  

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

           A partir da revisão de literatura, foi construído um instrumento para a coleta 

de dados (Apêndice 1), contendo duas partes. Na primeira parte, foram 

considerados os dados de identificação sociodemográfica (tais como: gênero; idade; 

raça; religião; escolaridade e estado civil). Foram observados também os dados 

clínicos referentes às comorbidades, dados antropométricos (peso, altura, Índice de 
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massa corpórea), dados admissionais e laboratoriais, achados ecocardiográficos, 

regime terapêutico, bem como de outros dados relevantes para o estudo. 

           A segunda parte do instrumento foi composta pelas características 

definidoras, e fatores relacionados ao fenômeno de “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz” extraídos da NANDA-I 2007-2008, e NANDA-I 2015-2017, além de outras 

ocorrências clínicas encontradas nos estudos(10, 12-13,17-19, 23, 39-40, 42, 46-50, 57, 70) incluídos 

na revisão da literatura que caracterizam a condição de má perfusão tissular renal, 

conforme Apêndice 2. 

           Os estudos de revisão da literatura foram buscados nas seguintes bases de 

dados: National Library of Medicine (PUBMED); Literatura Internacional em Ciências 

da Saúde (MEDLINE); Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde e do 

Caribe (LILACS); Banco de Dados Bibliográficos da Universidade de São Paulo 

(DEDALUS); e Scientific Eletronic Library Online (SciELO); Biblioteca Cochrane 

(http://www.cochranelibrary.com); e Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature (CINAHL), utilizando-se o Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

           Os Descritores em Ciência de Saúde (DeCS) utilizados para a busca destes 

estudos foram: Lesão Renal Aguda ou Insuficiência Renal, Insuficiência Cardíaca, e 

Síndrome Cardiorrenal cruzados com as outras palavras-chaves: Diagnóstico; 

Classificação; Enfermagem; e Diagnóstico de Enfermagem. 

           Os Termos MeSh (Medical Subject Headings) utilizados para a busca destes 

estudos foram: Renal Insufficiency ou Acute Kidney Injury, Heart Failure, Cardiorenal 

Syndrome cruzados com Nursing Diagnosis ou Nursing Terminologies. 

           Os achados clínicos identificados na revisão da literatura e incluídos no 

instrumento de coleta de dados foram distribuídos em dados sociodemográficos e 

clínicos, posteriormente separados em variáveis numéricas e categóricas, conforme 

as descrições a seguir: 

 Dados sociodemográficos:  
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 Idade: foi avaliada em anos e corresponde a uma variável 

numérica. Esta variável tem relevância para o estudo, pois 

poderá influenciar nas características definidoras do DE além de 

caracterizar a amostra do estudo. 

 Sexo: foi registrado como masculino ou feminino. Trata-se de 

uma variável categórica nominal. Também é considerado 

essencial para a pesquisa, pois poderá constituir-se como fator 

relacionado e impactar nas características definidoras do DE em 

questão. 

 Cor da pele: foi descrito como branca, negra, amarela, parda ou 

outras. É uma variável categórica nominal e fundamental para o 

estudo, pois também poderá repercutir nas características 

definidoras do DE “Perfusão Tissular renal Ineficaz”. 

 Religião: foi especificado como católico, evangélico, budista, 

testemunha de Jeová, espírita ou outros. Trata-se de uma 

variável categórica nominal. A variável foi selecionada no estudo 

para fins de caracterização da amostra. 

 Escolaridade: foi analisado como analfabeto, ensino fundamental 

incompleto ou completo, ensino médio incompleto ou completo, 

ensino superior incompleto ou completo, ou ainda pós-

graduação. É uma variável categórica ordinal e foi utilizada no 

estudo também com a finalidade de caracterizar o perfil da 

amostra. 

 Estado civil: foi descrito como solteiro, casado, divorciado, viúvo 

ou união estável. É uma variável categórica nominal e 

importante para caracterizar a amostra do estudo. 

 Dados clínicos: 

 Antecedentes pessoais: foram analisados quanto à presença de 

comorbidades clínicas mais relevantes para o estudo, tais como 
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a hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, diabetes 

Mellitus, doença vascular, dislipidemia, doença arterial coronária, 

tabagismo, etilismo, fibrilação atrial crônica, obesidade, doença 

valvar e doença renal crônica.  Também foi importante para a 

pesquisa a investigação de quais tipos e etiologias mais 

frequentes das miocardiopatias na amostra populacional e se as 

presenças destes antecedentes poderão ou não influenciar nas 

características definidoras do DE “Perfusão Tissular renal 

Ineficaz”. Todas estas variáveis acima são categóricas nominais. 

 Dados admissionais: inicialmente foram especificados por 

queixas relatadas pelos pacientes no momento da admissão, 

tais como dispneia, dispneia paroxística noturna, dispneia 

progressiva, fraqueza, cansaço, mal-estar, inapetência, edema 

de membros inferiores e outros problemas relatados. No 

segundo momento, o registro dos valores de sinais vitais 

admissionais (pressão sistólica e diastólica; frequência cardíaca 

e respiratória, saturação de oxigênio e temperatura).  

Posteriormente, a descrição sequencial céfalo-podálico do 

exame físico (nível de consciência, auscultas respiratória e 

cardíaca, sistemas gastrointestinal e tegumentar), avaliação da 

imagem radiológica dos pacientes pela própria pesquisadora e 

por fim, o registro das medidas antropométricas (peso, altura e 

índice de massa corpórea). Todas as variáveis acima 

mencionadas são categóricas nominais, com exceção das 

variáveis de sinais vitais e medidas antropométricas que são 

numéricas. Acreditamos que todas estas variáveis incluídas no 

instrumento de coleta de dados são relevantes, pois auxiliarão 

na identificação das características definidoras e fatores 

relacionados do DE.  

 Dados laboratoriais: foram descritos os resultados laboratoriais 

dos pacientes referentes aos exames de hemograma 

(Hemoglobina, hematócrito, leucócitos e plaquetas), eletrólitos 



43 

Métodos 

 

 

 

(sódio e potássio), função renal (creatinina, uréia, achados de 

urina tipo 1 e o cálculo da taxa de filtração glomerular), e outros 

biomarcadores (proteína C reativa). Todas estas variáveis são 

consideradas numéricas e têm importância crucial para o estudo, 

uma vez que poderão sustentar algumas das características 

definidoras e fatores relacionados do DE em investigação. 

 Achados ecocardiográficos: foram analisadas as disfunções 

(sistólica e diastólica) do ventrículo esquerdo, assim como as 

alterações das estruturas valvares que juntos poderão 

comprometer a funcionalidade do coração, avaliada pela fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE). São variáveis 

categóricas nominais, com exceção dos valores de FEVE que é 

variável numérica. Foram escolhidas estas variáveis, pois 

poderão tornar-se os fatores relacionados que influenciarão as 

características definidoras do DE “Perfusão Tissular renal 

Ineficaz”. 

 Classificação Funcional do New York Heart Association (NYHA): 

foi importante para o estudo a utilização desta classificação para 

melhor entendimento do perfil da amostra. A classificação 

abrange quatro níveis funcionais, do I (sem limitações às 

atividades físicas habituais) ao IV (incapacidade às atividades 

habituais sem desconforto e sintomático ao repouso).  É uma 

variável categórica ordinal. 

 Regime terapêutico: foram identificadas as terapêuticas 

medicamentosas (separadas por classes farmacológicas) que 

poderiam influenciar no surgimento das manifestações clínicas 

do DE em estudo. Os fármacos selecionados para compor o 

instrumento de coleta de dados foram: diuréticos (furosemida, 

hidroclorotiazida, espironolactona e clortalidona), anti-

inflamátorios não esterodais (ácido acetilsalicílico), inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (captopril e enalapril), beta 

bloqueadores (carvedilol, atenolol e propranolol), 
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hipolipemiantes (sinvastatina, rosuvastatina e fibrato), nitratos 

(mononitrato de isossorbita) e por fim, antimicrobianos. Todas 

estas variáveis são categóricas nominais. 

 Tempo de internação hospitalar: foi quantificado em dias. É uma 

variável numérica e foi escolhido para o estudo, pois 

acreditamos que o resultado deste poderia correlacionar ou 

impactar no DE “Perfusão Tissular renal Ineficaz” junto com 

outra variável de desfecho. 

 Desfecho: consiste na última variável do estudo e foi registrado 

como alta hospitalar, óbito, evasão e transferência.  É uma 

variável categórica nominal e considerado relevante para a 

pesquisa, uma vez que poderia também correlacionar com o DE 

estudado, assim como, evidenciar o seu impacto. 

           Na segunda parte do Instrumento, além das características definidoras e 

fatores relacionados já existentes na versão da NANDA-I 2007-2008(29), bem como 

fatores de risco presentes na NANDA-I 2015-2017(30) para a identificação do DE 

“Perfusão Tissular renal Ineficaz”, foram também acrescentadas outras ocorrências 

clínicas encontradas na revisão da literatura que caracterizam a condição de má 

perfusão tissular renal, conforme as descrições abaixo:   

 Características definidoras (NANDA-I 2007-2008): anúria, elevação nas taxas 

de ureia/ creatinina sanguíneas, hematúria, oligúria e pressão sanguínea 

alterada, fora dos parâmetros aceitáveis. 

 Fatores relacionados (NANDA-I 2007-2008): Afinidade alterada da 

hemoglobina pelo oxigênio, concentração diminuída de hemoglobina no 

sangue, descompasso entre ventilação e fluxo sanguíneo, envenenamento 

por enzimas, hipervolemia, hipoventilação, hipovolemia, interrupção do fluxo 

sanguíneo, problemas de troca e transporte prejudicado do oxigênio. 

 Fatores de risco (NANDA-I 2015-2017): abuso de substância, hipóxia, 

alteração no metabolismo, infecção, bypass cardiopulmonar, malignidade, 

cirurgia cardíaca, necrose cortical bilateral, diabetes Melito, Nefrite intersticial, 
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doença renal, pielonefrite, embolia vascular, queimaduras, exposição a 

nefrotoxinas, regime de tratamento, extremos de idade, sexo feminino, 

glomerulonefrite, síndrome compartimental abdominal, hipertensão arterial, 

síndrome da resposta inflamatória sistêmica, hipertensão maligna, tabagismo, 

hipovolemia, trauma, hipoxemia e vasculite. 

 Manifestações e/ou condições clínicas que caracterizam ou correlacionam a 

condição de má perfusão tissular renal (extraídos da revisão de literatura): 

 Na condição de novas características definidoras: redução da taxa de 

filtração glomerular ou clearance de creatinina, albuminúria e 

alterações nos biomarcadores de função renal. 

 Na condição de novos fatores relacionados: disfunção ventricular 

(redução da fração de ejeção ou baixo débito cardíaco), aumento da 

resistência vascular renal, Ativação Neuro-Humoral (hiperativação dos 

sistemas Simpático e Renina Angiotensina Aldosterona), ativação dos 

produtos inflamatórios (estresse oxidativo) e aumento da pressão 

venosa sistêmica (central, intra-abdominal e renal). 

            Todas as variáveis acima são categóricas nominais dicotômicas (presente ou 

ausente). 

 

4.5 Procedimento de Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita pela pesquisadora principal e iniciada após a 

aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, 

onde foram coletados os dados. 

           Todos os dados foram coletados durante o período de agosto a dezembro de 

2016, nos prontuários dos pacientes, nos registros médicos e de enfermagem, que 

eram preenchidos no momento da admissão do paciente e que estavam disponíveis 

no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) da Instituição hospitalar na qual 
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foi desenvolvida a pesquisa. Foram ainda verificados os dados relativos a exames 

laboratoriais, os quais foram coletados no sistema eletrônico da instituição. Ou seja, 

todos os dados referentes aos pacientes foram coletados em um único momento, 

quando os mesmos eram admitidos em unidade de emergência. 

           A seleção inicial dos prontuários dos pacientes que foram atendidos no 

pronto-socorro foi efetuada por meio dos relatórios mensais da Instituição 

relacionada à admissão e alta dos pacientes, disponíveis via sistema eletrônico 

(Sistema de Gestão Hospitalar - GESTHOS 3.0). Nestes relatórios mensais, 

constavam as informações sobre o registro do paciente, dados de identificação, o 

diagnóstico médico de admissão, tempo de internação e o desfecho.         

           Foram escolhidos e enumerados todos os prontuários de pacientes adultos 

com o diagnóstico médico de IC, presentes na Instituição onde foi conduzido o 

estudo no período de janeiro a dezembro de 2015. 

           Posteriormente, os prontuários escolhidos e enumerados foram solicitados ao 

SAME do serviço por meio de um pedido de requisição por escrito contendo o 

registro hospitalar do paciente. 

           A consulta aos prontuários foi executada conforme regra institucional já 

estabelecida no SAME. Foram disponibilizados 10 prontuários diariamente por 

requisitante e no máximo de 50 prontuários agendados por semana/requisitante. 

           E apesar de se tratar de um estudo transversal, alguns dados clínicos 

relevantes para o estudo, como os achados de ecocardiograma dos pacientes para 

avaliação da estrutura e funcionalidade cardíaca, foram coletados durante o período 

de hospitalização, em virtude da dificuldade em se fazer este exame diagnóstico no 

exato momento da admissão dos pacientes, pois não é comum pela rotina 

institucional a realização deste exame tão precocemente na admissão hospitalar. 

Portanto, os prontuários foram lidos e analisados na íntegra com critério e atenção, 

priorizando-se o período da admissão hospitalar em unidade de emergência. E a 

partir da leitura minuciosa de todos os registros médicos e de enfermagem, foram 

extraídos os dados úteis para o estudo. 
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          Os achados dos exames de ecocardiograma transtorácico foram obtidos por 

meio de laudos médicos, que eram arquivados dentro dos próprios prontuários dos 

pacientes. Quanto às radiografias de tórax, as suas imagens eram disponibilizadas e 

acessadas unicamente pelo sistema eletrônico da Instituição onde ocorreu a coleta 

de dados, logo, os achados foram obtidos pela interpretação da própria 

investigadora do estudo. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

          Este estudo seguiu as determinações das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos, que é regida pela 

Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. O sigilo de informações confidenciais e 

o anonimato dos participantes foram assegurados em todas as fases da pesquisa. 

          Para a realização deste estudo, foram abordados somente os registros de 

prontuários e de informações pelo sistema eletrônico dos pacientes, de forma que 

não houve necessidade de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos pacientes e/ou seus responsáveis.  

          O projeto desta pesquisa foi encaminhado e aprovado pelos Comitês de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP (Instituição 

Proponente) e do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia/IDPC (Instituição 

Coparticipante), onde foi desenvolvido o estudo. Estudo aprovado com número 

CAAE: 57484316.4.0000.5505 (ANEXO 1). De posse das autorizações necessárias, 

foi iniciada a coleta de dados.  

 

4.7 Tratamento e Análise dos Dados 

 

          Os dados coletados foram tratados e analisados em três etapas: 
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 1ª etapa - Categorização das variáveis em dependentes e independentes, 

bem como, classificá-las em categóricas e numéricas. 

 2ª etapa - Criação de um banco de dados numa planilha eletrônica no 

programa Excel para tabulação dos dados coletados. 

 3ª etapa - Os dados coletados foram submetidos a análises uni-bi-e 

multivariadas com o auxílio do software SPSS® versão 19 (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

           Os critérios considerados na amostra do estudo para a presença do 

Diagnóstico de Enfermagem (DE) “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foram: 

 Redução da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) ou Clearance de creatinina, 

isto é, TFG < 60 mL/min/1.73 m2. Considerado este como o padrão ouro para 

confirmação da presença deste DE, evidenciado pelos estudos(10,13,18-19, 23,39-

40,47-48) de revisão da literatura. Já para o cálculo da estimativa da TFG, foi 

adotada a fórmula de CKD-EPI, pois primeiramente é a equação utilizada pelo 

laboratório de análises da Instituição onde foi realizado o estudo e também 

por apresentar melhor desempenho, observações de menor viés e maior 

acurácia e precisão em comparação às demais fórmulas (135-136). 

 E presença de pelo menos um ou mais fatores relacionados e/ou fatores de 

risco. (Apêndice 2) 

            A análise descritiva foi conduzida com a utilização de distribuições de 

frequências simples, medidas de tendência central (média e mediana) e medidas de 

variabilidade (desvio padrão).  

           Para a verificação da distribuição de normalidade das variáveis nos grupos, 

foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Foram utilizados os testes paramétricos 

para as variáveis com padrão de normalidade e os testes não paramétricos para as 

variáveis que não apresentaram distribuição normal. 

           Na análise das variáveis categóricas, foram utilizadas as frequências 

absolutas e percentuais. Para comparação das variáveis categóricas em dois ou 
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mais grupos, foram utilizados os testes de associação de Qui-quadrado de Pearson 

ou Exato de Fisher.  

           Para a análise comparativa das variáveis quantitativas em dois grupos, foram 

utilizados os testes de t-Student ou Mann-Whitney, de acordo com a normalidade 

das variáveis.  

           Para avaliar a correlação entre duas variáveis quantitativas, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Pearson ou de Spearman (145) E foi considerado o nível 

de significância do teste de 5% (ou seja, p<0,05 indica associação ou diferença entre 

os grupos).  

           Também foi adotado um modelo de regressão logística de múltiplas variáveis 

para avaliação dos efeitos de indicadores clínicos de maior relevância no grupo 

PTRI, sendo que foram incluídos neste modelo todos os indicadores clínicos que 

obtiveram nível descritivo (valor de p) dos testes de comparação ou associação 

menores ou iguais a 0,05 na análise univariada. A definição para este valor de p teve 

como finalidade a inclusão de todas as características de fundamental relevância 

clínica na análise múltipla para a identificação do Diagnóstico de Enfermagem em 

estudo.           

           Por fim, o teste de Hosmer e Lemeshow foi utilizado para a análise do valor 

de significância das variáveis da regressão logística. 
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5. RESULTADOS 

 

           Foram analisados ao todo 379 prontuários de pacientes portadores de IC 

crônica descompensada, atendidos em Unidade de emergência. Desta totalidade, 

251 (66%) eram prontuários de pacientes com IC crônica descompensada com o 

Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” (grupo PTRI), e os 

128 (34%) prontuários restantes, de pacientes com IC crônica descompensada sem 

o Diagnóstico de Enfermagem em estudo (grupo controle). 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

           De acordo com a análise descritiva dos 379 prontuários de pacientes 

incluídos no estudo, houve um equilíbrio entre os sexos masculino e feminino, ou 

seja, 51,2% da amostra dos pacientes eram de sexo masculino e 48,8%, do sexo 

feminino. A idade mínima foi de 20 anos, a máxima de 93 anos, e a idade média de 

65,84 anos, com desvio padrão de 14,31 anos. Já em relação à distribuição da idade 

por faixa etária, houve maior proporção nas faixas etárias de 61 a 70 anos (26,9%), 

71 a 80 anos (26,9%), seguida de 51 a 60 anos (16,8%), conforme demonstrado 

pela Figura 1. 

 

Figura 1. Porcentagem da distribuição de idade por faixas etárias. São Paulo, 2018. 
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Quanto à cor da pele, 62,3% eram brancos e 20,3% pardos. Com relação à 

religião, 69,7% relataram ser católicos e 23%, evangélicos. Sobre o quesito estado 

civil, 52,5% dos participantes eram casados e 23,2% eram viúvos, conforme 

demonstrado pela Tabela 1.  

 

Tabela 1. Caracterização das variáveis sociodemográficas da amostra do estudo. São Paulo, 2018 

Variáveis  Categorias Frequência 

      Absoluta (n)  Relativa (%) 

Cor da pele                                                                  Branca   236 62,3% 
  Parda                                        77 20,3% 
  Negra 64 16,9% 
  Amarela 2 0,5% 
Religião  Católico 264 69,7% 
  Evangélico 87 23,0% 
  Espírita 11 2,8% 
  Outros 9 2,3% 
  Budista 4 2,3% 
  Testemunha de Jeová 4 1,1% 
Estado Civil  Casado 199 52,5% 
  Viúvo 88 23,2% 
  Solteiro 55 14,5% 
  Divorciado 35 9,3% 
  União estável 2 0,5% 

 

           A maior parte dos pacientes possuía apenas o Ensino Fundamental 

incompleto (51,5%), e 15,8% apresentavam o Ensino Fundamental completo, 

conforme demonstrado pela Figura 2. 

 

Figura 2. Porcentagem do nível de escolaridade entre os participantes do estudo. São 

Paulo, 2018. 
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           Com base na análise descritiva dos dados clínicos da amostra estudada, 

verificou-se que 76,3% dos pacientes eram portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS); quase metade do total de pacientes (42,5%) com Fibrilação Atrial 

Crônica (FAC); 38,8% com Diabetes Mellitus (DM); 38,3% com Dislipidemia (DLP); 

37,5% de participantes tabagistas; 34,3% com Doença Arterial Coronária (DAC); e 

29,3% dos pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC) não dialíticos, dentre 

outros antecedentes pessoais elencados na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Caracterização dos antecedentes pessoais da amostra do estudo. São Paulo, 2018 

Variáveis  Categorias Frequência 

      Absoluta (n)  Relativa (%) 

Hipertensão Arterial Sistêmica                              

                                                                             

 Ausente                   

Presente                 

90   

289                        

23,7% 

76,3% 

Fibrilação Atrial  Ausente 218 57,5% 

  Presente 161 42,5% 

Diabetes Melittus  Ausente 232 61,2% 

  Presente 147 38,8% 

Dislipidemia  Ausente 234 61,7% 

  Presente 145 38,3% 

Tabagismo  Ausente 237 62,5% 

  Presente 142 37,5% 

Doença Arterial Coronária  Ausente 

Presente 

249 

130 

65,7% 

34,3% 

Insuficiência Renal Crônica  Ausente 

Presente 

268 

111 

70,7% 

29,3% 

Hipotireiodismo  Ausente 294 77,6% 

  Presente 85 22,4% 

Obesidade  Ausente 317 83,6% 

  Presente 62 16,4% 

Pneumopatias  Ausente 321 84,7% 

  Presente 58 15,3% 

Etilismo  Ausente 331 87,3% 

  Presente 48 12,7% 

Acidente Vascular Encefálico  Ausente 

Presente 

348 

31 

91,8% 

  8,2% 

Doença Vascular  Ausente 355 93,7% 

  Presente 24   6,3% 

Doença da Aorta  Ausente 370 97,6% 

  Presente 9   2,4% 

Uso de cocaína  Ausente 373 98,4% 

  Presente 6   1,6% 

 
 

            Além desses principais antecedentes pessoais descritos acima, observou-se 

ainda que 27,2% dos pacientes eram portadores de doenças valvares; 16,6% de 
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portadores de dispositivos eletrônicos implantáveis, tais como Marcapasso e 

Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI); 10,3% com doença de Chagas; 5,5% 

portadores de neoplasias; 3,7% com febre reumática; e 3,2% dos pacientes 

apresentavam hepatopatias. 

           Quanto ao tipo e etiologia da miocardiopatia encontrada nos pacientes com 

IC crônica descompensada, observou-se que 94,4% das miocardiopatias eram do 

tipo dilatada, 3,2% eram do tipo hipertrófica e 2,4% do tipo restritiva. Em relação à 

etiologia, 30,3% eram isquêmicas, seguidas de idiopáticas (25,6%), valvares (25,3%) 

e chagásicas (10,3%), de acordo com o exposto na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Porcentagem de etiologia da miocardiopatia na amostra total do estudo. São Paulo, 

2018. 

          

           Considerando os dados admissionais identificados, observou-se como 

principais queixas dos pacientes na admissão hospitalar a presença da dispnéia 

(91,6%); dispnéia progressiva (49,9%); ortopnéia (49,1%); Dispnéia Paroxística 

Noturna (42,0%); edema de membros inferiores (39,3%); diminuição do débito 

urinário (19,5%); tosse (15,6%); inapetência (11,9%); aumento do volume abdominal 

(10,3%); queda do estado geral (10,3%); e cansaço (9,5%), dentre vários outros 

sinais e sintomas relatados, como se vê na Tabela 3.  
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Tabela 3. Caracterização dos sinais e sintomas relatados na admissão pela amostra do estudo. São 

Paulo, 2018 

Variáveis  Categorias Frequência 

      Absoluta (n)    Relativa (%) 

Dispnéia  Ausente                   
Presente                 

32 
347 

8,4% 
91,6% 

Dispnéia Progressiva  Ausente 190 50,1% 
  Presente 189 49,9% 
Ortopnéia  Ausente 193 50,9% 
  Presente 186 49,1% 
Dispnéia Paroxística Noturna  Ausente 220 58,0% 
  Presente 159 42,0% 
Edema de Membros inferiores  Ausente 230 60,7% 
  Presente 149 39,3% 
Diminuição do débito urinário  Ausente 

Presente 
305 
74 

80,5% 
19,5% 

Tosse  Ausente 
Presente 

320 
59 

84,4% 
15,6% 

Inapetência  Ausente 334 88,1% 
  Presente 45 11,9% 
Aumento do volume abdominal  Ausente 340 89,7% 
  Presente 39 10,3% 
Queda do estado geral  Ausente 340 89,7% 
  Presente 39 10,3% 
Cansaço  Ausente 343 90,5% 
  Presente 36 9,5% 
Dor torácica  Ausente 

Presente 
344 
35 

90,8% 
9,2% 

Fraqueza  Ausente 345 91,0% 
  Presente 34 9,0% 
Mal-estar  Ausente 346 91,3% 
  Presente 33 8,7% 
Náuseas e vômitos  Ausente 346 91,3% 
  Presente 33 8,7% 
Ganho de peso  Ausente 354 93,4% 
  Presente 25 6,6% 
Febre  Ausente 355 93,7% 
  Presente 24 6,3% 
Tontura  Ausente 357 94,2% 
  Presente 22 5,8% 
Dor abdominal  Ausente 358 94,5% 
  Presente 21 5,5% 
Síncope  Ausente 364 96,0% 
  Presente 15 4,0% 
Palpitação  Ausente 367 96,8% 
  Presente 12 3,2% 
Diarréia  Ausente 371 97,9% 
  Presente 8 2,1% 
Disúria  Ausente 371 97,9% 
  Presente 8 2,1% 
Sangramento  Ausente 372 98,2% 
  Presente 7 1,8% 
Sudorese difusa  Ausente 372 98,2% 
  Presente 7 1,8% 
Dorsalgia  Ausente 375 98,9% 
  Presente 4 1,1% 
Fadiga  Ausente 375 98,9% 
  Presente 4 1,1% 
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Em relação aos achados do exame físico no momento da admissão hospitalar, 

percebeu-se que a grande parte dos pacientes estava consciente e lúcida (85,5%) 

no que diz respeito à avaliação neurológica.  Na avaliação do sistema 

cardiopulmonar, 93,4% dos pacientes apresentaram algum achado anormal na 

ausculta respiratória; 57,3% dos participantes não apresentaram alterações na 

ausculta cardíaca, tais como sopro cardíaco. Quanto à avaliação do sistema 

gastrointestinal, 30,9% dos pacientes apresentaram hepatomegalia, acompanhados 

por outros sinais clínicos sugestivos de hipervolemia, tais como: edema de membros 

inferiores (77,8%); estase jugular (44,6%); refluxo hepatojugular positivo (22,4%); 

ascite (19,8%); e anasarca (8,4%). Entretanto 1,3% dos pacientes estava em estado 

de desidratação, e ainda 31,9% dos pacientes apresentaram alteração na perfusão 

tecidual com tempo de enchimento capilar maior que três segundos, conforme as 

descrições na Tabela 4. 
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Tabela 4. Caracterização dos achados do exame físico admissional no total da amostra do estudo.  

São Paulo, 2018 

Variáveis  Categorias Frequência 

      Absoluta (n)    Relativa (%) 

Neurológico Orientado Ausente                   
Presente                 

55 
324 

14,5% 
85,5% 

 Sonolento Ausente                   
Presente                 

338 
41 

89,2% 
10,8% 

 Desorientado Ausente 
Presente 

353 
26 

93,1% 
6,9% 

Pulmonar Estertores Ausente 55 14,5% 
  Presente 324 85,5% 
 MV Diminuido Ausente 266 70,2% 
  Presente 113 29,8% 
 Sibilos Ausente 343 90,5% 
  Presente 36 9,5% 
 AP Normal Ausente 354 93,4% 
  Presente 25 6,6% 
 Roncos                                 

                                                                            

Ausente     
Presente                           

362 
17 

95,5% 
4,5% 

Cardiológico AC Normal Ausente 162 42,7% 

  Presente  217 57,3% 

 Sopro Sistólico Ausente 
Presente 

223 
156 

58,8% 
41,2% 

 Sopro diastólico Ausente 364 96,0% 

  Presente 15 4,0% 

Gástrico Hepatomegalia Ausente 262 69,1% 

  Presente 117 30,9% 

 Refluxo 

hepatojugular 

Ausente 
Presente 

294 
85 

77,6% 
22,4% 

 Ascite Ausente 304 80,2% 

  Presente 75 19,8% 

Periférico Edema MMII Ausente 84 22,2% 

Sistêmico  Presente 295 77,8% 

 Estase Jugular Ausente 210 55,4% 

  Presente 169 44,6% 

 Perfusão tecidual 

lentificada 

Ausente 
Presente 

258 
121 

68,1% 
31,9% 

 Anasarca Ausente 347 91,6% 

  Presente 32 8,4% 

 Desidratação Ausente 374 98,7% 

  Presente 5 1,3% 

Nota: AP – Ausculta Pulmonar; MV – Murmúrio Vesicular; AC – Ausculta Cardíaca;  

MMII – Membros Inferiores. 
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             Quanto aos sinais vitais encontrados no momento da admissão hospitalar, 

verificou-se que a média destes, tais como, a Pressão Arterial Sistólica (PAS), 

Pressão Arterial Diastólica (PAD), Frequência Cardíaca (FC), e Frequência 

respiratória (FR) encontrava-se dentro dos parâmetros de normalidade.  Notou-se 

apenas que a média da Saturação de Oxigênio (SatO2) apresentou-se um pouco 

mais baixa em comparação ao que é considerado normal. 

           No que se refere aos dados antropométricos e dados laboratoriais, a média 

da amostra total apresentou um IMC de 27,4. Dos resultados laboratoriais, a média 

encontrada para a maioria dos exames bioquímicos, tais como, hemograma, 

leucograma, sódio, e potássio estava também dentro dos parâmetros de 

normalidade, com exceção dos exames de função renal, em que a média da 

Creatinina observada foi de 1,84 mg/dL, a média da Ureia foi de 93,0 mg/dL, e a 

média da TFG foi de 49,5 mL/min/1.73 m2 
. 

           Em relação
 
aos resultados de exames diagnósticos por imagem, observou-

se que apenas quatro pacientes não apresentaram registro de imagem radiológica 

durante a admissão. Diante da análise de radiografias de tórax no total de 

pacientes admitidos, notou-se a presença de cardiomegalia em 94,1% destes 

pacientes; 86,9% apresentaram infiltrados, sugestivos de congestão pulmonar; 

34,7% destes apresentaram derrame pleural; e 9,6% com imagens sugestivas de 

consolidação pulmonar.   

           Quanto ao Ecocardiograma Transtorácico (ECO TT), a grande parte dos 

participantes apresentou o registro da realização deste exame, não 

necessariamente com a sua realização restrita apenas ao período da admissão, 

mas abrangendo todo o período da hospitalização. Com isso, verificou-se que 

somente nove pacientes não apresentaram nenhum registro da realização deste 

exame. Dos 370 pacientes que possuíam o ECO TT, 73,8% apresentaram 

alterações estruturais (tais como: hipertrofia ventricular); 69,5% apresentaram 

disfunção sistólica do Ventrículo Esquerdo (VE) em seus diferentes níveis de 

gravidade (leve, moderado ou grave); 46,5% apresentaram alterações na 

contratilidade miocárdica; 44,3% com disfunção sistólica do Ventrículo Direito (VD); 

e 23,5% apresentaram disfunção diastólica do VE. Observou-se ainda que 89,2% 

da amostra apresentaram insuficiência valvar e 15,9%, estenose valvar. 
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Relativamente aos outros achados, 80,4% dos pacientes apresentaram hipertensão 

pulmonar; 33,2% dos participantes apresentaram Fração de Ejeção do Ventrículo 

Esquerdo (FEVE) na faixa de 20 a 30%, seguido de 32,2% destes com FEVE acima 

de 50%, como consta na Figura 4.  

 

 
Figura 4. Porcentagem da distribuição de FEVE por faixas da amostra total do estudo. 

São Paulo, 2018. 

            

Com relação à classificação funcional da New York Heart Association 

(NYHA), verificou-se que 54,4% dos pacientes encontravam-se na Classe Funcional 

III e 42,7% destes em Classe Funcional IV.  

           Considerando o regime terapêutico dos pacientes admitidos, 87,1% destes 

faziam uso domiciliar de Furosemida; 87,1% também usavam betabloqueador 

(carvedilol, atenolol, metoprolol ou propranolol); 58,3% dos participantes usavam 

Ácido Acetilsalicílico (AAS); outros 58,3% usavam estatinas (sinvastatina ou 

atorvastatina); 52,2% usavam IECA (Captopril ou Enalapril); e 42% usavam nitratos 

(monocordil). 

           Dos desfechos clínicos analisados em toda a amostra do estudo, observou-se 

que 70,4% dos pacientes apresentaram alta hospitalar, 28,5% evoluíram para óbito e 

1,1% apresentou transferências para outras instituições hospitalares. 
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5.2 Comparações das características sociodemográficas e clínicas entre os 

           Grupos 

 

           Para a identificação do Diagnóstico de Enfermagem (DE) “Perfusão Tissular 

Renal Ineficaz”, foram considerados alguns critérios na amostra do estudo, tais 

como: a redução da Taxa de Filtração Glomerular (TFG) ou Clearance de creatinina, 

ou seja, TFG < 60 mL/min/1.73m2 e a presença de pelo menos um ou mais fatores 

relacionados do DE em questão. 

           No que se refere aos dados sociodemográficos, a média de idade no grupo 

PTRI (69,1anos) foi maior do que no grupo controle (59,3 anos), com significância 

estatística (p<0,001). 

           Os demais dados sociodemográficos não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos, conforme demonstrado pela tabela 5.     

 

Tabela 5. Comparação das características sociodemográficas nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 

 2018 

 

  Grupo PTRI  Grupo Controle  

Variáveis Categorias    Valor de p 

  n     %         n     %  

Sexo Masculino 127 50,6%  67 52,3% 0,828*
 

 Feminino 124 49,4%  61 47,7%  

Idade 18 - 30 1 0,4%  8 6,3% <0,001*
 

 31 - 40 6 2,4%  9 7,0%  

 41 - 50 14 5,6%  20 15,6%  

 51 - 60 37 14,7%  27 21,1%  

 61 - 70 72 28,7%  30 23,4%  

 71 - 80 77 30,7%  25 19,5%  

 >80                           44 17,5%  9 7,0%  

Cor da Pele Amarela 2 0,8%  0 0,0% 0,429
F
 

 Branca 162 64,6%  74 57,8%  

 Negra 40 15,9%  24 18,7%  

 Parda 47 18,7%  30 23,5%  

*Teste Qui-quadrado de Pearson. F: Teste Exato de Fisher. 
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Com relação aos antecedentes pessoais, percebe-se na Tabela 6 que a 

Dislipidemia (p=0,005), Insuficiência Renal Crônica (p<0,001), Hipotireoidismo 

(p=0,001), e o fato de ser portador de Marcapasso definitivo ou de Cardioversor 

Desfibrilador Implantável (CDI) (p=0,003) foram mais prevalentes nos grupos PTRI 

com significância estatística entre os grupos; a obesidade foi mais prevalente no 

grupo controle.  

          Os demais fatores de risco não apresentaram associação ou diferença entre 

os grupos. 

 
Tabela 6. Comparação dos antecedentes pessoais nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

  Grupo PTRI  Grupo Controle  

Variáveis     Valor de p 

     n     %    n     %  

Hipertensão Arterial Sistêmica  197 78,5%  92 71,9% 0,162* 

Acidente Vascular Encefálico  24 9,5%  7 5,5% 0,234* 

Diabetes Mellitus  105 41,8%  42 32,8% 0,095* 

Doença Vascular  16 6,4%  8 6,2% 1,000* 

Dislipidemia  109 43,4%  36 28,1% 0,005* 

Doença Arterial Coronária  94 37,4%  36 28,1% 0,086* 

Tabagismo  92 36,6%  50 39,0% 0,655* 

Etilismo  32 12,7%  16 12,5% 1,000* 

Uso de Cocaína  2 0,8%  4 3,1% 0,185
F
 

Fibrilação Atrial  110 43,8%  51 39,8% 0,510* 

Obesidade  34 13,5%  28 21,9% 0,041* 

Insuficiência Renal Crônica  105 41,8%  6 4,7% <0,001
*
 

Hipotireoidismo  69 27,5%  16 12,5% 0,001* 

Pneumopatias  34 13,5%  15 11,7% 0,633* 

Doenças da Aorta  8 3,2%  1 0,8% 0,283
F
 

Neoplasias  13 5,2%  8 6,2% 0,813* 

Hepatopatias  8 3,2%  4 3,1% 1,000
F
 

Febre reumática  6 2,4%  8 6,3% 0,082* 

Doença de Chagas  29 11,6%  8 6,3% 0,142* 

Doença de Alzheimer  6 2,4%  2 1,6% 0,722
F
 

Portador de MPD e CDI  53 21,1%  10 7,8% 0,003* 

Nota: MPD – Marca-Passo Definitivo; CDI – Cardioversor Desfibrilador Implantável. *Teste Qui-quadrado 

de Pearson. F: Teste Exato de Fisher 

 

        No que concerne ao Índice de Massa Corpórea (IMC), observa-se uma média 

mais elevada no grupo controle em comparação ao grupo PTRI, conforme 

demonstrada pela Tabela 7. 
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Tabela 7. Comparação do IMC nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

 

Variáveis  Grupo PTRI Grupo Controle Valor de p 

IMC Média 26,9 28,4 0,062M 

 Desvio Padrão 5,7 7,2  

 Mediana 26,1 27,0  

 Percentil 22,7; 30,6 23,9; 33,2  

 Mínimo-Máximo [15,4 – 47,1] [15,2 – 55,9]  

Nota: IMC – Índice de Massa Corpórea. M: Teste Mann-Whitney. 
 

 

         Não houve diferença estatística entre os tipos de miocardiopatias. Em relação 

às etiologias da IC, o grupo PTRI apresentou maior predomínio de etiologia 

isquêmica, enquanto o grupo controle apresentou a etiologia valvar como a mais 

prevalente (p=0,051), conforme demonstrado pela Tabela 8. 

 

Tabela 8. Comparação dos tipos e etiologias das miocardiopatias nos grupos PTRI e Controle. São 

Paulo, 2018 

 

  Grupo PTRI  Grupo Controle  

Variáveis Categorias    Valor de p* 

  n   %  n %  

Tipos Dilatada 239 95,2%  119 93,0% 0,173 

 Hipertrófica 5 2,0%  7 5,5%  

 Restritiva 7 2,8%  2 1,6%  

Etiologias Isquêmica 82 32,7%  33 25,8% 0,051 

 Valvar 60 23,9%  36 28,1%  

 Hipertensiva 8 3,2%  13 10,2%  

 Puerperal 1 0,4%  2 1,6%  

 Chagásica 30 12,0%  9 7,0%  

 Alcoólica 5 2,0%  1 0,8%  

 Não compactada 1 0,4%  0 0,0%  

 Idiopática ou não definido 63 25,1%  34 26,6%  

 Amiloidose 1 0,4%  0 0,0%  

 

 

 

 

           Quanto aos sinais e sintomas referidos pelos pacientes na admissão 

hospitalar, observa-se que a inapetência (p=0,044), a diminuição do débito urinário 

(p=0,002) e a presença de náuseas e vômitos (p=0,054) foram as queixas mais 

*Teste Exato de Fisher. 
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prevalentes no grupo PTRI, com diferenças significativas, conforme demonstrado 

pela tabela 9. 

 

Tabela 9. Comparação dos sinais e sintomas relatados na admissão nos grupos PTRI e Controle. 

São Paulo, 2018 

 

 Grupo PTRI    Grupo Controle  

Variáveis        n %  n % Valor de p 

Dispnéia 227 90,4% 120 93,7% 0,331* 

Dispnéia Paroxística Noturna               99 39,4% 60 46,8% 0,187
*
 

Dispnéia Progressiva                          119 47,4% 70 54,7% 0,194
*
 

Ortopnéia     119 47,4% 67 52,3% 0,386
*
 

Fraqueza 26 10,3% 8 6,2% 0,254
*
 

Cansaço 29 11,5% 7 5,4% 0,064
*
 

Fadiga 3 1,2% 1 0,8% 1,000
F
 

Mal-estar 25 9,9% 8 6,2% 0,254* 

Inapetência 36 14,3% 9 7,0% 0,044* 

Quedo do estado geral 31 12,3% 8 6,2% 0,074* 

Diminuição do débito urinário               61
 

24,3% 13 10,1% 0,002
*
 

Náuseas e vômitos                               27 10,7% 6 4,7% 0,054
*
 

Palpitação 7 2,8% 5 3,9% 0,758
*
 

Dor torácica                                          23
 

9,2% 12 9,4% 1,000
*
 

Sudorese difusa                                     4
 

1,6% 3 2,3% 0,692
F
 

Síncope 10 4,0% 5 3,9% 1,000
*
 

Tontura 15 6,0% 7 5,4% 1,000
*
 

Edema de membros inferiores             91
 

36,3% 58 45,3% 0,096
*
 

Tosse 38 15,2% 21 16,4% 0,734
*
 

Disúria 6 2,4% 2 1,6% 0,722
F
 

Aumento do volume abdominal            22
 

8,8% 17 13,3% 0,210
*
 

Diarréia    7 2,8% 1 0,8% 0,275
F
 

Ganho de peso                                     17 6,8% 8 6,3% 1,000
*
 

Dor abdominal                                      15 6,0% 6 4,7% 0,646
*
 

Dorsalgia 4
 

1,6% 0 0,0% 0,305
F
 

Febre    12 4,8% 12 9,4% 0,116
*
 

Sangramento 2 0,8% 3 2,3% 0,341
F
 

*Teste Qui-quadrado de Pearson. F: Teste Exato de Fisher. 

 

           Algumas características nos achados do exame físico, tais como sonolência 

(p=0,053) e perfusão tecidual lentificada com tempo de enchimento capilar maior 

que três segundos (p<0,001), apresentaram associação no grupo PTRI com 

diferenças significativas entre os grupos. Já características, tais como lucidez 
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(p=0,021) e anasarca (p=0,051) foram mais prevalentes no grupo controle também 

com significância estatística, conforme demonstrado pela tabela 10. 

 

Tabela 10. Comparação dos achados de exame físico nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

   Grupo PTRI      Grupo Controle  

Variáveis Características n % n % Valor de p 

Neurológico Orientado 207 82,5% 117 91,4%   0,021* 
 Desorientado                          21 8,3%                 5             3,9%               0,133

*
 

 Sonolento                     33 13,1%                8              6,2%               0,053
*
 

Pulmonar  AP Normal                
 

 14    5,6%                 11            8,6%               0,279
*
 

 Sibilos                       
 

 23            9,1%                 13            10,1%              0,853
*
 

  Roncos                      
 

 12             4,8%                  5            3,9%               0,798
*
 

  Estertores                
 

220           87,6%              104           81,2%              0,341
*
 

  MV Diminuído             
 

 73          29,0%               40            31,2%             0,722
*
 

Cardiológico            
 
 AC Normal                139           55,4%               78            60,9%              0,324

*
 

  Sopro sistólico         
 

107           42,6%               49            38,3%              0,626
F
 

 Sopro diastólico        
 

 11             4,4%                 4             3,1%                0,836
F
 

Gástrico                  Hepatomegalia         
 

 79            31,5%               38            29,7%              0,727
*
 

 Ascite                           
 

 47           18,7%             28           21,9%             0,497
*
 

 Refluxo hepatojugular   58            23,1%               27            21,1%             0,698
*
 

Periférico                 
 
Edema MMII              194           77,3%              101          78,9%              0,794

*
 

Sistêmico                     Anasarca                   16           6,4%                  16           12,5%              0,051
*
 

 Estase jugular          120        47,8%               49           38,3%             0,082
*
 

 Perfusão tecidual lentificada                    
 

  98 39,0%                23         18,0%              <0,001
*
 

 Desidratação                    5            2,0%                  0            0,0%               0,172
F
 

Nota: AP – Ausculta Pulmonar; MV – Murmúrio Vesicular; AC – Ausculta Cardíaca; MMII – 

Membros inferiores; *Teste Qui-quadrado de Pearson. F: Teste Exato de Fisher. 

 

           Dos dados coletados de sinais vitais na admissão hospitalar, observa-se na 

tabela 11 que houve diferença significativa entre os grupos nas medidas de Pressão 

Arterial Sistólica (PAS) (p<0,001), Pressão Arterial Diastólica (PAD) (p<0,001), e da 

Frequência Cardíaca (FC) (p=0,001), em que os pacientes do grupo PTRI 

apresentavam menores valores pressóricos e de FC. 
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Tabela 11. Comparação dos sinais vitais admissionais nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

 

Variáveis  Grupo PTRI Grupo Controle Valor de p* 

PAS (mmHg) Média 105,3
 

123,6 <0,001 
 Desvio Padrão 28,2 31,3  
 Mediana 102,0 118,0  
 Percentil 86,0; 120,0 104,0; 142,7  
 Mínimo-Máximo [50,0 – 222,0] [60,0 – 240,0]  
PAD (mmHg)            Média 65,3 77,0 <0,001   
 Desvio Padrão 15,7 21,0  
 Mediana 64,0 76,5  
 Percentil 55,0; 75,0 64,0; 89,7  
 Mínimo-Máximo [30,0 – 116,0] [30,0 – 160,0]  
FC (bpm)                         Média 85,5 94,3 0,001                                   
 Desvio Padrão 23,9 26,0  
 Mediana 82,0 92,5  
 Percentil 70,0; 100,0 77,0; 107,0  
 Mínimo-Máximo [40,0 – 173,0] [41,0 – 190,0]  
FR (rpm)                         

 
Média 21,0 22,0 0,116      

 Desvio Padrão 3,9 4,6  
 Mediana 20,0 20,0  
 Percentil 18,0; 23,0 18,0; 24,0  
 Mínimo-Máximo [14,0 – 42,0] [16,0 – 36,0]  
SatO2 (%)                Média 90,8 90,7 0,674          
 Desvio Padrão 9,8 10,4  
 Mediana 94,0 95,0  
 Percentil 89,0; 97,0 88,0; 97,0  
 Mínimo-Máximo [41,0 – 100,0] [40,0 – 100,0]  
T (°C)                       Média 35,8 35,9 0,519 
 Desvio Padrão 0,6 0,6  
 Mediana 36,0 36,0  
 Percentil 35,5; 36,1 35,5; 36,1  
 Mínimo-Máximo [34,5 – 39,4] [34,6 – 39,3]  

Nota: PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; FC – Frequência Cardíaca; 

FR – Frequência Respiratória; SatO2 – Saturação de Oxigênio; T - Temperatura. * Teste Mann-

Whitney.  

 

           A mediana dos valores das plaquetas era menor no grupo PTRI e os níveis 

de Cr, U e K eram maiores no mesmo, com diferenças estatísticas entre os grupos, 

conforme demonstrado pela Tabela 12. 
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Tabela 12. Comparação dos resultados de exames laboratoriais nos grupos PTRI e Controle. São 

Paulo, 2018 

Variáveis                                                 Grupo PTRI                 Grupo Controle            Valor de p 

Hb (g/dL)                   Média                             12,5                                12,7                         0,361
* 

Homens: 13-17
 VR

       Desvio Padrão                      2,3                                  2,2                                     
 

Mulheres:12-15 
VR         Mediana                           12,5                               13,0                                                                      

                                Percentil                       11,0; 14,1                      11,2; 14,1                          
 

                           Mínimo-Máximo               [5,3 – 18,6]                    [5,4 – 18,8]                        

Ht (%)                       Média                              38,3                                38,7                         0,621
*
 

Homens: 40-50 
VR     Desvio Padrão                       6,9                                 6,7                                      

Mulheres: 36-46 
VR        Mediana                            38,1                               39,6                                                 

 

                               Percentil                       33,7; 42,5                       34,7; 43,0                           

                          Mínimo-Máximo              [16,0 – 58,5]                    [13,5 – 55,2]                               

Plaquetas                  Média                              202,4                             219,4                       0,029
M
 

(Mil/mm
3
)             Desvio Padrão                      91,0                               89,8                                    

 150-400 
VR                 Mediana                            185,0                             211,5                                               

 

                               Percentil                      138,0; 248,0                   163,5; 265,7                       

                          Mínimo-Máximo               [38,0 – 586,0]                 [24,0 – 532,0]                     

Leucócitos                Média                               8,5                                 8,7                          0,447
M
 

(Mil/mm
3
)             Desvio Padrão                      3,6                                 3,5                                     

 

4,5-11,0 
VR                  Mediana                            7,7                                 8,0           

 

                               Percentil                          5,9; 10,3                        6,2; 11,1                            

                          Mínimo-Máximo                [2,4 – 22,2]                     [0,5 – 20,6]                              

Na (mmol/L)             Média                              136,0                             135,3                        0,321
M
 

137-145 
VR               Desvio Padrão                      5,5                                 4,9                                      

                                Mediana                           136,0                             136,0                                        
 

                               Percentil                      133,0; 139,0                   133,0; 138,0                    

                          Mínimo-Máximo              [112,0 – 165,0]              [106,0 – 148,0]                 

K (mmol/L)                Média                               4,6                                 4,3                          0,001
M
 

3,5-5,1 
VR                 Desvio Padrão                      0,8                                 0,7                                      

                                Mediana                             4,6                                  4,3                                               
 

                               Percentil                          4,2; 5,1                          3,9; 4,8                                

                          Mínimo-Máximo                 [2,5 – 7,8]                      [2,2 – 6,6]                           

Cr (mg/dL)                Média                              2,3                                  0,9                        <0,001
M 

 Homens: 0,6-1,2 
VR    Desvio Padrão                    1,1                                   0,2                                      

 Mulheres: 0,5- 1,0 
VR     Mediana                           2,0                                   0,9                                                     

 

                               Percentil                        1,5; 2,7                            0,8; 1,1                              

                          Mínimo-Máximo                [0,9 – 7,7]                       [0,6 – 2,0]                                      

U (mg/dL)                 Média                              115,5                              49,0                      <0,001
M

  

Homens:19-43 
VR

       Desvio Padrão                    53,9                                 22,2                                    

Mulheres: 15-36 
VR         Mediana                          104,0                                43,5                                             

                               Percentil                        76,0; 150,0                    35,0; 60,5                         

                          Mínimo-Máximo              [36,0 – 380,0]                 [19,0 – 147,0]                     

PCR (mg/dL)             Média                              5,7                                   7,3                        0,443
M
 

 <1,0 
VR                 Desvio Padrão                       7,9                                 11,2                                    

                                Mediana                            3,2                                  3,1                                                                 
 

                               Percentil                         1,6; 5,0                           1,6; 6,3                               

                          Mínimo-Máximo                [0,5 – 53,9]                     [0,6 – 78,8]                                                                          

 
Nota: Hb – Hemoglobina; Ht – Hematócrito; Na – Sódio plasmático; K – Potássio plasmático; Cr – Creatinina 
sérica; U – Uréia; PCR – Proteína C Reativa. * Teste T-Student. M: Teste Mann-Whitney. VR: Valor de 
referência laboratorial. 
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             No que tange aos achados da radiografia de tórax, os pacientes do grupo 

PTRI apresentaram mais cardiomegalia, com diferença significativa entre os grupos, 

conforme demonstrado pela Tabela 13. 

Tabela 13. Comparação dos achados de Radiografia de Tórax nos grupos PTRI e Controle. São 

Paulo, 2018 

     Grupo  PTRI      Grupo Controle  

Características n  %  n     % Valor de p 

Sem alterações                     1                 
 

0,4%                    0        0,0%                     1,000
F
 

Cardiomegalia 245                            
 

97,6%                 108      87,1%    <0,001
*
 

Derrame Pleural                   86                                              
 

34,3%   44       35,5%   0,819
*
 

Condensação 25                                               10,0%    11       8,9%    0,853
*
 

Infiltrados                                 223        88,8% 103 83,1% 0,142
*
 

Nota: *Teste Qui-quadrado de Pearson. F: Teste Exato de Fisher. 

 

           Diante da análise comparativa dos achados de ecocardiograma transtorácico 

dos pacientes, observaram-se diferenças significativas entre os grupos para as 

características de disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, que foi mais presente 

no grupo PTRI e disfunção diastólica do mesmo, que foi mais predominante no 

grupo controle, conforme verificado na tabela 14. 

 

Tabela 14. Comparação dos achados de Ecocardiograma Transtorácico nos grupos PTRI e Controle. 

São Paulo, 2018 

 Grupo  PTRI Grupo Controle  

Caracteristicas n    % n % Valor de p 

Hipertrofia do VE 180 73,1% 93 75,0% 0,710* 

Hipocontratilidade miocárdica                      121
 

49,1% 51 41,1% 0,152
*
 

Hipocinesia miocárdica                                 40
 

16,2% 20 16,1% 1,000
*
 

Acinesia miocárdica                                      61
 

24,8% 24 19,3% 0,295
*
 

Disfunção sistólica VE                                 178 72,3% 79 63,7%
 

0,041
*
 

Disfunção sistólica VD 106 43,1% 58 46,7% 0,098
*
 

Disfunção diastólica VE                                49 20,0% 38 30,6% 0,040
* 

Estenose valvar                                            42
 

17,0% 17 13,7% 0,338
F
 

Insuficiência valvar          218
 

88,6% 112 90,3% 0,267
F
 

Hipertensão Pulmonar                                 190
 

77,8% 105 85,3% 0,149
*
 

Nota: VE – Ventrículo Esquerdo; VD – Ventrículo Direito. *Teste Qui-quadrado de Pearson. F: Teste 

Exato de Fisher. 
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           Na análise da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), o cálculo 

estimado pelo ecocardiografia não evidenciou diferença significativa entre os grupos, 

conforme se verifica na tabela 15. 

Tabela 15. Comparação da Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) nos grupos PTRI e 

Controle. São Paulo, 2018 

Variável    Grupo PTRI Grupo Controle Valor de p
* 

FEVE (%)                   Média 39,3 42,5 0,076 

 Desvio Padrão                  16,0 16,6  

 Mediana      33,5 38,5  

 Percentil    25,0; 56,0 27,0; 58,7  

 Mínimo-Máximo          [15,0 – 70,0] [15,0 – 71,0]  

Nota: FEVE - Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo. * Teste de Mann-Whitney.  

 

           Observa-se na tabela 16 que a maioria dos pacientes encontrava-se nas 

classes funcionais III e IV, sem diferença significativa entre os grupos. 

 

Tabela 16. Comparação da Classe Funcional de New York Heart Association (NYHA) nos grupos 

PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

        Grupo PTRI                       Grupo Controle  

Variável     Categorias           n   %           n          %      Valor de p
*
 

  CF NYHA                    CF II                        4            1,6%                    7          5,4%                       0,101 

 CF III                    137            54,6%                  69       54,0%                                    

 CF IV                    110          43,8%                  52        40,6%                   

Nota: CF – Classe Funcional; NYHA – New York Heart Association. *Teste Qui-quadrado de Pearson. 

 

         Diante da análise comparativa quanto ao regime terapêutico domiciliar nos 

dois grupos, notou-se a diferença significativa entre os grupos para o uso de 

enalapril e carvedilol. O enalapril foi mais frequente no grupo controle, enquanto o 

carvedilol foi mais prevalente no grupo PTRI, conforme evidenciado pela tabela 17. 
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Tabela 17. Comparação do regime terapêutico nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

 

Variáveis           Grupo PTRI Grupo de Controle  

               Valor de p 
            n          %           n         %  

Furosemida  219 87,2% 111 86,7% 1,000* 

Espironolactona                                          99     39,4%                50          39,0%                   1,000
*
 

Hidroclorotiazida                                    
 

 33             13,1%                16            12,5%                   0,874
*
 

Clortalidona                                       13              5,1%                  5              3,9%                    0,624
*
 

AAS                                                 150            59,7%                71             55,4%                   0,442
*
 

Captopril                                            17              6,7%                16             12,5%                   0,082
*
 

Enalapril                                           
 

 94            37,4%                71             55,4%                  0,001
*
 

Carvedilol                                        186             74,1%                79             61,7%                  0,018
*
 

Antimicrobianos                                  1               0,4%                  2              1,5%                   0,265
F
 

Nota: AAS – Ácido Acetilsalicílico. *Teste Qui-quadrado de Pearson. F: Teste Exato de Fisher.
 

            Na análise da regressão logística múltipla, obtiveram-se somente as 

características clínicas: idade; doença renal crônica; presença de náuseas e vômitos; 

achado de cardiomegalia; e a taxa de Ureia foram estatisticamente significantes, 

como podem ser verificados na Tabela 18.  

 

Tabela 18. Modelo de regressão logística múltipla para as características clínicas do grupo PTRI. São 

Paulo, 2018 

Características                   Efeito             Erro               Odds                  IC 95%             Valor de p
*
 

                                                                  Padrão            Ratio          Inferior Superior
 

Idade                                     0,055             0,013              1,056          1,030     1,083             <0,001 

Doença Renal Crônica          1,982             0,715              7,254          1,786     29,474             0,006  

Náuseas e vômitos               1,684              0,707              5,388          1,348     21,538             0,017 

Cardiomegalia                       1,415             0,735              4,115          0,974     17,390             0,05 

Ureia                                      0,062             0,008              1,064          1,047      1,082            <0,001 

Nota: * Teste de Hosmer e Lemeshow. OR – Odds Ratio 
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           Com base nesta análise, constatou-se que a cada um ano a mais na idade, 

temos um aumento de 5,6% de chance de o indivíduo ser do grupo PTRI (1,056 - 1). 

           Em relação à análise da presença de doença renal crônica, verificou-se que a 

prevalência desse agravo desencadeia a probabilidade de o paciente pertencer ao 

grupo PTRI em até 7 vezes.  

           A presença de náuseas e vômitos em pacientes com IC descompensada 

repercute a chance de ele pertencer ao grupo PTRI em 5 vezes maior. Assim como 

a prevalência da cardiomegalia nesta população eleva a chance em até 4 vezes no 

grupo PTRI.  

           E apesar de uma evidência mais fraca, a cada unidade (mg/dL) a mais da 

Ureia, a chance do DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” aumenta em 6,4% (1,064 – 

1), como observado na tabela 18. 
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5.3 Prevalência das características definidoras e fatores relacionados do 

Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” entre os 

grupos  

 

           Diante das comparações realizadas entre os pacientes dos grupos PTRI e 

controle, observamos que os principais sinais clínicos foram: inapetência; diminuição 

do débito urinário; presença de náuseas e vômitos; sonolência; perfusão tecidual 

lentificada; menores valores de PAS (média: 105,3 mmHg); PAD (média: 65,3 

mmHg); FC (média: 85 bpm); e plaquetas (média: 202,4 Mil/mm3), bem como 

maiores valores de potássio (média: 4,6 mmol/L); creatinina (média: 2,3 mg/dL) e 

ureia (média: 115,5 mg/dL). Portanto, as características definidoras identificadas 

neste grupo foram: elevação nas taxas de Creatinina e Ureia (p<0,001), oligúria 

(p=0,004), redução da Taxa de Filtração Glomerular (p<0,001) e albuminúria 

(p=0,036), conforme se pode visualizar pela tabela 19.       

            

Tabela 19. Comparação das características definidoras do diagnóstico de enfermagem “Perfusão 

Tissular Renal Ineficaz” nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

     Grupo PTRI  Grupo Controle  

Características Definidoras  n     %  n         %       Valor de p 

Elevação nas taxas de Cr e U 

Redução de TFG 

 251 

251 

100,0% 

100,0% 

    3   

0 

2,3% 

0,0% 

<0,001
F
   

< 0,001
F
  

Pressão sanguínea alterada  110 43,8%  51 39,8% 0,510*    

Oligúria  59 23,5%  14 10,9% 0,004* 

Albuminúria (proteinúria) 

Hematúria 

 55 

42 

21,9% 

16,7% 

 16 

13 

12,5% 

10,2% 

0,036* 

0,092* 

Anúria  3 1,2%  0   0,0% 0,554
F
 

Nota: Cr – Creatinina sanguínea; U – Uréia sanguínea; TFG – Taxa de Filtração Glomerular.  

*Teste Qui-quadrado de Pearson. F: Teste Exato de Fisher. 

 

             No que se refere aos fatores relacionados e/ou de risco do Diagnóstico de 

Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz”, observa-se pela Tabela 20 que 

houve diferença significativa nos grupos para os fatores, tais como: alteração no 
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metabolismo (p=0,002), idade avançada (p<0,001), comorbidades (p=0,002), e 

doença renal (p<0,001). Todos estes fatores foram mais prevalentes no grupo PTRI.  

           Não foi verificada, nesta amostra, a prevalência de alguns fatores 

relacionados e/ou de risco, tais como: afinidade alterada da hemoglobina pelo 

oxigênio, hipoventilação, Bypass cardiopulmonar, queimaduras, trauma e vasculite, 

os quais são identificados na NANDA-I, assim como alguns também já evidenciados 

pela revisão de literatura.  

Tabela 20. Comparação dos fatores relacionados e/ou de risco do diagnóstico de enfermagem 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” nos grupos PTRI e Controle. São Paulo, 2018 

      Grupo PTRI  Grupo Controle   

Fatores Relacionados e/ou de Risco     Valor de p 
        n  %  n            %  

Ativação Neuro-Humoral                              
 

Comorbidades                                                
 

Regime de tratamento                                    
 

Doença renal                                                 
 

Hipervolemia                                                     
 

Aumento da pressão venosa sistêmica/      
 

Síndrome compartimental abdominal
 

  249         

 247                           

 245         

 243         

240        

 240         

99,2%                   

98,4% 

128          

117          

126          

7            

126         

126          

100,0% 

91,4% 

98,4% 

5,5% 

98,4% 

98,4% 

0,551
F
 

0,002
F
 

0,722
F
 

<0,001
*
 

0,233
F
 

0,233
F
 

97,6%                    

96,8%                     

95,6%                   

95,6%                    

Idade avançada                                                200         79,7%                     69          53,9% <0,001
*
 

Aumento da resistência vascular renal           
 

 197         78,5%                      92          71,9% 0,162
*
 

Ativação dos produtos inflamatórios           
 

  195         77,7%                     93           72,7% 0,310
*
 

Disfunção ventricular                                    
 

Sexo feminino                                                 
 

Infecção                                                         
 

Problemas de troca
 

Tabagismo                                                        
 

 168                           

124          

66,9%    77          

61          

46          

60,2% 

47,7% 

35,9% 

39,1% 

39,8% 

0,212
*
 

0,828
*
 

0,062
*
 

0,912* 

0,576
*
 

49,4%                    

46,2%                    116          

100 39,8% 

36,7%                   

50 

  92            51           

Alteração no metabolismo 

Concentração diminuída de Hb no 

sangue 

Transporte prejudicado do oxigênio 

Hipovolemia                                                

Cirurgia Cardíaca 

Exposição a nefrotoxinas                                    

Abuso de substância 

Descompasso entre ventilação                          
 

e fluxo sanguíneo 

 70 

68 

27,9% 

27,1% 

 17 

31 

 

20 

1 

3 

3 

3 
0 

13,3% 

24,2% 

 

15,6% 

0,8% 

2,3% 

2,3% 

2,3% 

   0,0% 

0,002
*
 

0,621
* 

 

0,218* 

0,431
F
 

1,000
F
 

0,692
F
 

0,341
F
   

1,000
F 

 

   53 21,1% 

 6 

6 

     4 
     2 
     1    

  2,4% 

2,4% 

1,6% 
  0,8%   

0,4% 

 

Interrupção do fluxo sanguíneo                          

Embolia vascular                                                 

SRIS  
 

 1  

 0 

0 

0,4%  0 
1 

   1      

0,0% 

0,8% 

0,8% 

1,000
F
 

0,338
F 

0,338
F 

0,0% 

   0,0%            

     

Nota: Hb – Hemoglobina; SRIS - Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica; *Teste Qui-quadrado 

de Pearson. F: Teste Exato de Fisher. 
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Diante da análise dos resultados, pode-se verificar, pelos quadros 11 e 12, 

que muitas das características clínicas encontradas no presente estudo são 

compatíveis com as encontradas pelos estudos da literatura, assim como algumas 

também já são consideradas características definidoras e fatores relacionados pela 

NANDA-I para o Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz”. 

 

Quadro 11. Comparação das características definidoras presentes na taxonomia da 

NANDA-I 2007-2008 para o Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz” com os estudos da revisão de literatura e com os achados da pesquisa. 

São Paulo, 2018. 

Características Definidoras  NANDA-I 

2007-2008 
(29)

 

Estudos da 

 Literatura 

Resultado da 

pesquisa 

Anúria X X 
(10, 38) 

 

Elevação nas taxas de ureia/creatinina 

sanguíneas 

X X 
(10,12-13,17-19, 39-40) 

X 

Hematúria X X 
(41-46)

  

Oligúria X X 
(10,13,39) 

X 

Pressão sanguínea alterada, fora dos 

parâmetros aceitáveis (HAS) 

X X 
(10, 13,19, 39) 

 

Redução da Taxa de Filtração 

Glomerular ou Clearance de creatinina 

 X 
(10, 13,18-19, 23, 39-40, 

47-48) 

X 

Albuminúria (proteinúria)  X 
(10, 23, 46, 49) 

X 

Alterações nos biomarcadores de função 

renal (KIM-1; NGAL; NAG; Cystatina C) 

 X 
(10,12-13, 39, 42, 48-49) 
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Quadro 12. Comparação dos fatores relacionados/ fatores de risco presentes nas 

taxonomias da NANDA-I 2007-2008 e NANDA-I 2015-2017 para os Diagnósticos de 

Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” e “Risco de perfusão renal ineficaz”, 

respectivamente, com os estudos da revisão de literatura e com os resultados da 

pesquisa. São Paulo, 2018. 

Fatores relacionados/ Fatores de 

risco 

NANDA-I  

2007-2008
(29) 

NANDA-I 

2015-2017
(30) 

Estudos da 

Literatura 

Resultados 

da pesquisa 

Afinidade alterada da hemoglobina 

pelo oxigênio 

X    

Concentração diminuída de 

hemoglobina no sangue (anemia) 

X 
 

X 
(10,13,18-19, 23, 

38-40, 49-50) 

 

Descompasso entre ventilação e 

fluxo sanguíneo (uso de ventilação 

mecânica) 

X  X 
(51-57)

  

Envenenamento por enzimas/ 

Exposição a nefrotoxinas (uso de 

meios de contraste, quimioterápicos 

e antimicrobianos) 

X X X 
(49, 58-64)

  

Hipervolemia  X 
 

X 
(10,13,19, 65) 

 

Hipovolemia X X X 
(17, 50, 57, 63) 

 

Interrupção do fluxo sanguíneo 

(isquemia) 

X 
 

X 
(19, 49-50, 63,65) 

 

Problemas de troca X  X 
(51-57)

  

Transporte prejudicado do oxigênio 

(hipóxia e hipoperfusão) 

X X X 
(13, 49-50, 63, 65) 

 

Hipoventilação X  X 
(51-57)

  

Abuso de substância  X X 
(42)

  

Alteração no metabolismo  X X 
(66-67) 

X 

Bypass cardiopulmonar  X X 
(49-50, 63, 68-70)

  

Cirurgia Cardíaca  X X 
(49-50, 57, 63, 68-

71)
 

 

Embolia vascular  X X 
( 49-50, 70)

  

Infecção  X X 
( 63, 65)

  

Queimaduras  X X 
( 63)

  

Sexo feminino  X X 
(49-50, 70)

  

Síndrome da Resposta Inflamatória 

sistêmica (SRIS) 

 X X 
(49, 57, 63)

  

Tabagismo  X X 
(50)

  

Trauma  X X 
(49, 63)

  

Vasculite  X   

Idade avançada  X X 
(10,13,19, 39, 49-

50, 57, 65) 

X 

Comorbidades e doenças crônicas 

(diabetes, aterosclerose, DPOC) 

 X X 
(10,13,17,19,39,49-

50,57,65, 70) 

X 

Disfunção sistólica do ventrículo   X 
(10,13,17-19, 39, 

X 
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esquerdo (Fração de ejeção 

reduzida) 

48-49,57,70)
 

Aumento da resistência vascular 

renal 

 
 

X 
(10,13,23, 48) 

 

Doença renal (p.ex., Lesão tubular 

renal, necrose tubular aguda, 

estenose da artéria renal, 

insuficiência renal, glomerulonefrite, 

pielonefrite, nefrite intersticial) 

 X X 
(10,23, 49-50, 57, 

63,70) 

X 

Ativação Neuro-Humoral 

(hiperativação dos sistemas 

Simpático e Renina Angiotensina 

Aldosterona) 

 
 

X 
(10,13,18-19, 23, 

39, 47-48) 

 

Regime de tratamento (Resistência 

aos diuréticos, uso de IECA, AINE, 

exposição às drogas vasopressoras 

e inotrópicas) 

 X X 
(10,13,19,23, 

39,48,57,62,65,68) 

 

Ativação dos produtos inflamatórios 

(estresse oxidativo) 

  X 
(10,18-19, 23, 39, 

47-50)
 

 

Aumento da pressão venosa 

sistêmica (central, intra-abdominal e 

renal)/ Síndrome compartimental 

abdominal 

 X X 
(10,13,17-19, 23, 

39, 48, 50, 57)
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5.4 A mortalidade associada à presença do Diagnóstico de Enfermagem         

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” 

 

           Em relação à mortalidade e tempo de hospitalização, apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos para maior prevalência de óbito (p<0,001) e 

maior tempo de hospitalização (p=0,009) no grupo PTRI, em comparação ao grupo 

controle, conforme os dados da tabela 21. 

Tabela 21. Comparação do desfecho óbito e tempo de hospitalização nos grupos PTRI e Controle. 

São Paulo, 2018 

 

        Variável  Grupo PTRI     Grupo Controle   

Valor de p*          n         %                  n         % 

         Óbito 

     

      Tempo de 

 

         Média 

 Desvio Padrão 

        92     36,6% 

19,3                         

29,4 

         16     12,5% 

             13,3 

             19,5 

  <0,001 

 

   0,009 

Hospitalização        Mediana 8,0 6,0  

(dias)        Percentil 5,0; 22,0 3,2; 12,7  

 Mínimo-Máximo [1,0 – 206,0] [2,0 – 119,0]  

    Nota: *Teste de  Mann-Whitney.    

 

           Enfim, percebe-se que a prevalência do Diagnóstico de Enfermagem 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” apresenta a chance de mortalidade 4 vezes maior, 

como demonstrado pela Tabela 22. 

 

Tabela 22. Mortalidade relacionada ao Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz”. São Paulo, 2018 

                                                                                          IC 95% OR                                             

 

 Variável         Categoria          OR                       Inferior               Superior                     Valor de p
*
 

                                            
 

 DE “PTRI”           Sim              4,050                       2,260                    7,258                          <0,001          

                             Não             0,143                           -                           - 

Nota: DE – Diagnóstico de Enfermagem; PTRI – Perfusão Tissular Renal Ineficaz. OR – Odds Ratio.  

* Teste de Mann-Whitney.  
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5.5 Sumário dos resultados 

 

Resumindo os resultados, é possível salientar:  

 A principal variável sociodemográfica do grupo PTRI foi: a média de 

idade de 69 anos, maior do que no grupo controle. 

 Os principais antecedentes pessoais no grupo PTRI foram: Dislipidemia, 

Insuficiência Renal Crônica, Hipotireoidismo, e portador de Marcapasso 

ou CDI; enquanto a obesidade foi mais prevalente no grupo controle. 

 As principais etiologias da IC no grupo PTRI foram: Isquêmicas e 

chagásicas; enquanto as valvares e hipertensivas foram mais 

prevalentes no grupo controle. 

 As principais queixas relatadas na admissão pelo grupo PTRI foram: 

inapetência, diminuição do débito urinário e presença de náuseas e 

vômitos. 

 Os principais achados do exame físico no grupo PTRI foram: 

sonolência e perfusão tecidual lentificada; enquanto a lucidez e 

anasarca foram mais frequentes no grupo controle. 

 Os principais achados de sinais vitais admissionais no grupo PTRI 

foram: menores valores de PAS (média: 105,3 mmHg), PAD (média: 

65,3 mmHg) e da FC (média: 85 bpm). 

 Os principais resultados de exames laboratoriais no grupo PTRI foram: 

menor valor de plaquetas (média: 202,4 Mil/mm3), e maiores valores de 

K (média: 4,6 mmol/L), Cr (média: 2,3 mg/dL) e U (média: 115,5 mg/dL). 

 A principal alteração na radiografia de tórax do grupo PTRI foi a 

cardiomegalia. 
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 A principal alteração no Ecocardiografia transtorácica do grupo PTRI foi 

a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo; enquanto a disfunção 

diastólica foi mais prevalente no grupo controle. 

 Os principais achados do regime terapêutico: o enalapril foi mais 

frequente no grupo controle ao passo que o carvedilol foi mais 

prevalente no grupo PTRI. 

 Na análise da regressão múltipla, observou-se que a idade; doença 

renal crônica; presença de náuseas e vômitos; achado de 

cardiomegalia; e a taxa de Ureia foram características clínicas de 

grande relevância para a identificação do DE “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz”.  

 As principais características definidoras do DE “Perfusão Tissular 

Renal Ineficaz” encontradas no grupo PTRI foram: elevação nas taxas 

de Cr e U; redução da TFG, oligúria; e albuminúria. 

 Os principais fatores relacionados e/ou de risco dos Diagnósticos de 

Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” e “Risco de perfusão 

renal ineficaz”, encontrados no grupo PTRI, foram: alteração no 

metabolismo; idade avançada; comorbidades, disfunção ventricular e 

doença renal. 

 O tempo de hospitalização e a mortalidade foram maiores no grupo 

PTRI em comparação ao grupo controle. 

 A prevalência do DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” proporciona a 

chance de mortalidade 4 vezes maior (OR: 4,050). 
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6. DISCUSSÃO 

             

O principal motivo que contribuiu para a realização deste trabalho está 

fortemente relacionado às indagações oriundas das práticas assistenciais de 

cuidado aos pacientes portadores de afecções cardiovasculares, em especial, 

indivíduos com IC, incitadas pela investigadora do estudo. 

Sabe-se que a IC é a via final comum de quase todas as doenças que 

acometem o coração.(101) Apresenta alta prevalência, assim como incidência em 

países com crescente população idosa.(1-2,104) É também uma síndrome clínica 

complexa que evolui progressivamente com altas taxas de morbimortalidade.(3-6) E 

ainda, mais de 40% dos pacientes com IC crônica já apresentam algum grau de 

disfunção renal.(23) Isso representa um dos mais importantes fatores de risco 

independente para pior prognóstico e maior mortalidade nesta população.(18) 

A Enfermagem é uma profissão que tem enfrentado muitos desafios na 

construção de sua identidade e na apropriação do seu objeto central de trabalho, 

que é o cuidado de Enfermagem.(146) Segundo Henderson(147), o momento básico do 

cuidado de Enfermagem pode ser derivado das necessidades humanas e de todos 

os serviços de saúde prestados ao paciente. A visão holística é vinculada à 

Enfermagem, principalmente quando o enfermeiro se responsabiliza pelos cuidados 

integrais ao paciente, portanto, as atividades de dimensão assistencial, gerencial, 

educativa, de pesquisa e a de participação política são consideradas essenciais no 

processo de trabalho do enfermeiro. O enfermeiro assistencial tem a sua atuação 

centrada na coordenação do processo de cuidar por meio de instrumento como o 

Processo de Enfermagem.
(146)

 

Desta maneira, o Processo de Enfermagem é considerado como ferramenta 

intelectual de trabalho dos enfermeiros e fundamentalmente vinculado às práticas de 

cuidado aos pacientes. Até o ano de 2009, estudos(31-35) realizados por enfermeiros 

identificavam a presença do Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz” na prática assistencial e apesar da sua retirada da classificação NANDA-I, 

acredita-se que este Diagnóstico de Enfermagem continua existindo na prática 



79 

Discussão 

 

 

 

clínica, primordialmente no âmbito da hospitalização em diversos contextos e muitas 

intervenções de Enfermagem são prescritas e executadas pelos enfermeiros com o 

intuito de monitorar e controlar este DE, visando alcançar melhores resultados.  

Dentre as atividades de Enfermagem que podem ser implementadas para 

este DE, segundo a NIC (Classificação das Intervenções de Enfermagem),(36) temos:  

 Monitorar sinais e sintomas, bem como as causas de déficit/excesso de 

bicarbonato e acidose metabólica/alcalose metabólica.  

• Monitorar níveis séricos anormais de eletrólitos. 

• Monitorar sinais e sintomas de piora de hiper-hidratação ou 

desidratação. 

• Pesar diariamente e monitorar tendências. 

• Monitorar os resultados laboratoriais relevantes ao equilíbrio hídrico. 

• Manter registro preciso de ingestão e eliminação. 

• Monitorar restrição de líquidos, se apropriado. 

• Preparar o paciente para diálise, assim como monitorá-lo durante a 

sessão. 

• Orientar o paciente e a família quanto à lógica de restrição de líquidos, 

medidas de hidratação ou administração eletrolítica suplementar, se 

indicado. 

• Monitorar níveis séricos e de osmolaridade urinária. 

• Monitorar a pressão sanguínea, frequência cardíaca e estado 

respiratório. 

• Monitorar a cor, quantidade e gravidade específica da urina. 

• Administrar agentes farmacológicos para aumentar a eliminação 

urinária, conforme adequado. 

• Realizar uma avaliação geral do estado hemodinâmico. 

• Orientar paciente e familiares sobre o monitoramento hemodinâmico. 

• Determinar o estado do volume e perfusão. 
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• Inserir cateter urinário, se apropriado. 

• Monitorar sinais e sintomas de problemas no estado de perfusão. 

Enfim, os enfermeiros monitoram este DE com essas ações mencionadas 

visando alcançar melhores resultados, por meio da mensuração diária de alguns dos 

seus indicadores, sugeridos pelo NOC (Classificação dos Resultados de 

Enfermagem)(37), tais como: fluxo sanguíneo através da vasculatura renal; débito 

urinário; Clearance de creatinina; equilíbrio de ingestão e excreção em 24 horas; 

peso corporal estável; eletrólitos séricos (sódio, potássio, magnésio, cálcio); turgor 

cutâneo; ascite; estase jugular; edema periférico; creatinina e ureia; cor urinária; 

anemia; hematúria, entre outros. 

No decorrer da realização deste trabalho, foi possível identificarmos a alta 

prevalência deste DE no perfil dos nossos pacientes cardiológicos, assim como 

também de um conjunto de características clínicas que o definem. Elaboramos a 

discussão dos nossos resultados com base na apresentação das variáveis 

estudadas que foram estatisticamente significantes para a presença do DE 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz”. 

 

6.1 Caracterização sociodemográfica e clínica 

 

           Dos 379 prontuários estudados, observou-se que a média de idade foi de 66 

anos, e quando analisadas por faixas etárias, houve predomínio nas faixas etárias 

de 61 a 70 anos e 71 a 80 anos. No grupo PTRI, a média de idade foi de 69 anos, 

com 10 anos a mais do que o grupo controle. 

           Um estudo de metanálise(16) que incluiu 1.125.994 pacientes para investigar a 

disfunção renal, piora da função renal e desfechos em pacientes com IC, apresentou 

69 +/- 7 anos como a média de idade dos seus participantes, com 62% dos 

pacientes sendo do sexo masculino. 
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O estudo de Lee et al. (148) realizou uma análise do perfil das comorbidades 

mais frequentes em pacientes hospitalizados por IC e os seus desfechos. Das 

192.327 hospitalizações analisadas, a média de idade foi de 73 anos, sendo 51% da 

população pertencente ao sexo feminino e 39% das internações hospitalares por IC 

apresentavam doença renal.  

Outro estudo com o objetivo de comparar os fatores prognósticos em 

pacientes com IC e doença renal crônica, realizado por Sato et al.(40), também 

mostrou uma média de idade maior (66 anos) no grupo de pacientes com disfunção 

renal. Já no grupo de pacientes que não apresentava a doença renal crônica, a 

média de idade foi de 56 anos. 

           Outros estudos(17,149) compartilham do mesmo achado da pesquisa, nos quais 

a idade acima de 64 anos é uma característica clínica mais frequente, encontrada 

em pacientes na condição estudada.  

           Em um grande estudo de ensaio clínico (149), que acompanhou a evolução da 

função renal durante a hospitalização de pacientes com piora da IC, foram incluídos 

4.133 pacientes ao todo. Como resultados, houve diferença estatística para os 

dados demográficos, tais como: a idade, sexo e etnia. Observou-se que quanto 

menor a TFG, maior era a idade dos indivíduos; houve predominância do sexo 

masculino e raça branca.                             

           Em relação aos achados da nossa pesquisa, só foi identificada a idade como 

a variável sociodemográfica com significância estatística. E este achado é 

totalmente compartilhado pelos demais estudos(150-151), mostrando que a incidência 

de LRA aumenta com a idade, sendo 3,5 vezes maior nos pacientes acima de 70 

anos, justificada pela perda progressiva da TFG com a idade (1mL/min/1,73m2 por 

ano após os 30 anos), associada à maior prevalência de comorbidades como as 

doenças crônicas. 

           Em relação aos principais antecedentes pessoais encontrados no estudo, 

temos a dislipidemia, insuficiência renal crônica, hipotireoidismo e portador de 

marcapasso ou CDI como os mais prevalentes no grupo PTRI.  
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           Na metanálise de Damman(16), as doenças crônicas, tais como Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e doenças isquêmicas do coração 

apresentaram altas prevalências na população de IC com disfunção renal, citados 

em pelo menos 53 estudos incluídos neste trabalho de revisão sistemática. 

Entretanto, estes mesmos achados não apresentaram significância estatística em 

nosso estudo; vale ressaltar que o diabetes (p= 0,09) e a doença arterial coronária 

(p=0,08) apresentaram valores de p muito próximas da significância, apontando para 

uma possível relevância clínica, apesar de não termos evidenciado diferença 

estatística em nosso trabalho.  

           De acordo com os resultados do estudo de Spineti et al.(17), os quais 

analisaram 332 hospitalizações consecutivas de pacientes com IC e que 

desenvolveram disfunção renal durante o tratamento, a HAS, DM e doença renal 

crônica eram comorbidades mais frequentes no grupo de pacientes com disfunção 

renal,  contudo nenhuma destas características clínicas  apresentou valor de p<0,05. 

           O estudo de Lee et al.(148) destacou a HAS como uma das comorbidades mais 

prevalentes em pacientes adultos hospitalizados por IC, seguida por doenças renais, 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e DM.     

           Diversos estudos(126,151-153) evidenciaram também que a presença de 

comorbidades, tais como: DM, HAS, DPOC, as cardiopatias, e as vasculopatias são 

fatores que predispõem os sujeitos a desenvolverem disfunção renal, considerando 

o fato de que os portadores destas doenças crônicas, principalmente a hipertensão e 

diabetes, sofrem alterações funcionais e estruturais em órgãos-alvo. 

           É importante considerar a análise dos antecedentes pessoais como rotina de 

avaliação clínica dos pacientes com IC, segundo a III diretriz brasileira de 

Insuficiência Cardíaca Crônica(101) e também a diretriz americana de IC(103), uma vez 

que estes constituem-se fatores de risco para o surgimento da IC e/ou de novos 

eventos cardiovasculares, portanto, são elementos fundamentais a serem avaliados 

criteriosamente, tais como: a presença de DM, HAS, etilismo, tabagismo, 

dislipidemia, síndrome metabólica, doença aterosclerótica, isquemia miocárdica, 

Insuficiência renal,  dentre vários outros fatores precipitantes da IC. 
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           Neste contexto, pode-se afirmar que o desenvolvimento de LRA em 

população idosa é uma realidade bastante comum nos dias atuais, pois os idosos 

seguramente são mais propensos a desenvolver esta condição, em virtude de 

acumularem comorbidades, além da polifarmácia comum para o tratamento destas 

doenças, cuja prevalência aumenta conforme o avançar da idade.(151) 

           Quanto à importância clínica do hipotireoidismo na IC; sabe-se que algumas 

doenças endócrinas, incluindo distúrbios da tireoide podem propiciar o 

desenvolvimento da IC ao longo dos anos, sendo assim, considerada também como 

uma das etiologias da doença, segundo as diretrizes brasileiras, europeia e 

americana de IC.(101,103-104) 

           Em um ensaio clínico(149), revelou-se que os pacientes portadores de IC com 

disfunção renal moderada ou grave (TFG <60 mL/min/1,73m2) possuíam com mais 

frequência implantes de marcapasso e CDI do que os grupos sem disfunção renal 

(TFG >90 mL/min/1,73m2) e/ou com disfunção renal leve (TFG= 60-90 

mL/min/1,73m2), corroborando os achados do nosso estudo. 

           As principais etiologias da IC encontradas no estudo para o grupo PTRI foram: 

isquêmica e chagásica. De acordo com as diretrizes brasileiras e americana de 

IC(101,103), a etiologia isquêmica da IC, secundária à doença arterial coronária e 

antecedentes de infarto agudo do miocárdio, constitui uma das principais causas de 

IC com fração de ejeção reduzida. Já a etiologia chagásica, que é mais prevalente 

nas Américas central e do sul, continua sendo uma das causas importantes de 

mortalidade nestas regiões e responsável pelas alterações cardíacas arritmogênicas, 

afetando principalmente o sistema de condução, resultando em bloqueios 

atrioventriculares parciais ou totais e outras formas de arritmias fatais. E muitas 

vezes, nestas condições, há absoluta necessidade ou indicação de implantes de 

marcapasso ou CDI. 

           A etiologia isquêmica também foi o principal achado nos pacientes com IC e 

disfunção renal pelos estudos do Spineti et al.(17) , Sato et al.(40) e Kajimoto et al.(154). 

           Em relação às queixas relatadas na admissão e os achados do exame físico, 

observou-se que a inapetência, a diminuição do débito urinário, a presença de 
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náuseas e vômitos, sonolência e a perfusão tecidual lentificada foram mais 

frequentes no grupo dos pacientes com o Diagnóstico de Enfermagem PTRI.  

           A oligúria ou a diminuição do débito urinário é um dado clínico bastante 

relevante, pois pode ser considerado um dos indícios de que os rins estão 

começando a reduzir a filtração glomerular.(126)  

           O estudo de Gomes et al.(152), que procurou caracterizar o perfil dos pacientes 

portadores de LRA atendidos em serviço de emergência hospitalar, também mostrou 

as elevadas taxas de incidência de oligúria e de anúria nesta população em questão, 

apesar de não constituírem as principais queixas relatadas pelos pacientes em sua 

pesquisa. Os autores também enfatizaram a importância do volume da diurese, pois 

este é o primeiro critério para avaliação da função renal, portanto, deve ser 

controlada com rigor. 

           Já os sintomas como inapetência, anorexia, a presença de náuseas e vômitos, 

fadiga, prurido, emagrecimento, edema e manifestações neurológicas podem ser 

considerados uma associação de manifestações inespecíficas da Lesão Renal 

Aguda (LRA), ou ainda, podem caracterizar-se como manifestações clínicas da 

uremia, que compreende um processo de intoxicação e está relacionado ao 

surgimento de diversos e heterogêneos sintomas.(152) 

           Um achado interessante, segundo o estudo de Rigonatto(151), é que quanto 

maior o IMC, maior o aumento da prevalência da LRA, ou seja, os obesos estão 

geralmente predispostos ao maior risco de complicações à saúde em comparação 

com aqueles de padrão eutrófico. E sabe-se que os indivíduos com valores de IMC≥ 

25 kg/m2 estão mais predispostos ao risco de morte e aumento da prevalência de 

LRA.  

           Em contrapartida, os dados encontrados em nosso estudo indicaram que a 

média de IMC dos que apresentavam Diagnóstico de Enfermagem PTRI eram 

discretamente menores em comparação à média dos componentes do grupo 

controle, sem diferença estatística entre os grupos. Este mesmo achado também 

coincide com os resultados de um ensaio clínico internacional (149), os quais 

revelaram que quanto menor a TFG, menor era o peso do paciente, ou seja, os 
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pacientes com LRA apresentavam peso menor em comparação ao grupo de 

pacientes sem LRA, com valor de p=0,002. Outro estudo(154) também demonstrou 

que a média do IMC era menor, principalmente no grupo de pacientes com IC e 

anemia, independente do fator de disfunção renal.  

           Quanto aos parâmetros vitais, os pacientes do grupo PTRI apresentaram as 

médias menores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica 

(PAD) e a Frequência Cardíaca (FC) em comparação ao grupo controle.  

           Segundo um estudo nacional(152), de todos os pacientes admitidos em serviço 

hospitalar de emergência com insuficiência renal, 14,1% foram considerados 

hipotensos na avaliação do nível pressórico inicial. 

           Spineti et al.(17) compararam os dados vitais admissionais de pacientes que 

apresentaram disfunção renal e daqueles que não apresentaram, e observaram que 

não houve diferenças do ponto de vista estatístico. Houve até uma discreta redução 

da FC no grupo de pacientes com disfunção renal, no entanto, com valor de p= 

0,146.  

           Em outro estudo(155) que teve como objetivo determinar a associação entre a 

disfunção renal com as medidas de função cardiovascular nos pacientes com IC de 

fração de ejeção preservada, também não foram reveladas diferenças significativas 

entre os grupos (com e sem disfunção renal) para as médias de PAS, PAD e FC. 

           Já os achados de um ensaio clínico(149) mostraram que existem diferenças 

estatísticas (p<0,05) para as médias de PAS, PAD e FC entre os grupos com valores 

distintos da TFG, isto é, os pacientes com TFG >60 (mL/min/1,73m2) apresentavam 

as médias maiores em comparação aos grupos com TFG <60 (mL/min/1,73m2), 

coincidindo com os resultados da nossa pesquisa.  

           E ainda de acordo com os resultados de um estudo internacional(156), que 

avaliou 5.680 atendimentos de emergência, de forma retrospectiva, associando 

presença de LRA em pacientes com sepse e choque séptico, o grupo de pacientes 

que desenvolveu LRA apresentava as médias de pressão arterial menores em 

comparação ao outro grupo sem LRA. Já com relação à FC, não houve diferença 

significativa entre os grupos. 
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           No que tange aos principais resultados de exames laboratoriais, observou-se 

que no grupo PTRI, os pacientes eram mais plaquetopênicos (média das plaquetas: 

202,4 Mil/mm3), e apresentavam maiores valores de potássio (média de K: 4,6 

mmol/L); Creatinina (média de Cr: 2,3 mg/dL), bem como de Ureia (média de U: 

115,5 mg/dL). Com isso, podemos perceber que os pacientes incluídos no nosso 

trabalho eram mais graves do ponto de vista clínico, em comparação ao perfil de 

pacientes encontrados nos estudos da literatura. 

           Na metanálise de Damman(16), foram incluídos 56 estudos na revisão 

sistemática para análise de doença renal crônica em pacientes com IC; a Creatinina 

sérica nestes estudos variou de 1,06 a 1,80  mg/dL (94-159 µmol/L).  

           Já no estudo de Sato et al.(40), a média do valor de Creatinina no grupo de 

pacientes com IC e disfunção renal foi de 1,31 (mg/dL); com TFG em torno de 44,9 

(mL/min/1,73m2). 

           Não foram observadas as diferenças significativas (p<0,05) entre os valores 

de Creatinina e Ureia nos grupos de pacientes com IC, com e sem a disfunção renal 

pelo estudo de Spineti el al.(17) No grupo de pacientes sem a disfunção renal, a 

Creatinina variou de 1,0-1,6 (mg/dL); Ureia variou de 37- 81(mg/dL). No grupo de 

pacientes com a disfunção renal, a variação de Creatinina foi de 0,9-1,7 (mg/dL) e 

Ureia foi de 40-79 (mg/dL). 

           E ainda os achados de um estudo internacional(154), que comparou as 

características de pacientes com IC de fração de ejeção preservada ou reduzida 

associada à disfunção renal e anemia, mostraram que os valores da Creatinina e 

Ureia séricas eram maiores, principalmente nos grupos de pacientes com fração de 

ejeção reduzida, associada à disfunção renal e anemia. Os valores da Creatinina e 

Ureia no grupo de pacientes com disfunção renal eram de 1,39 (mg/dL) e 26,6 

(mg/dL), respectivamente, e quando associada também à condição de anemia, os 

valores da Creatinina e Ureia aumentavam para 1,99 (mg/dL) e 34,5 (mg/dL), 

respectivamente.  

           Em um grande ensaio clínico(149), observou-se que os valores de Creatinina e 

Ureia variaram de 1,6–2,6 (mg/dL) e 35,1- 60,1 (mg/dL), respectivamente, nos 
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grupos de pacientes com IC e disfunção renal moderada e grave (TFG <60 

mL/min/1,73m2). O mesmo estudo mostrou também que quanto maior eram os 

valores de Creatinina e Ureia, menor era a TFG e, portanto, mais grave era a 

disfunção renal. Os valores de Creatinina aproximaram-se muito do nosso estudo, 

todavia o valor da Ureia foi bem inferior diante dos nossos resultados.  

           A maioria dos estudos não demonstrou resultados com relação aos valores 

de potássio. Único estudo que analisou também o valor de potássio, o qual não 

apresentou diferença nos grupos (p= 0,832) de pacientes com IC associada ou não 

à disfunção renal foi o estudo de Spineti et al.
(17)

. Entretanto sabemos da 

repercussão clínica dos valores de potássio neste grupo de pacientes acometidos 

com IC mais uma injúria renal, ou seja, o valor do potássio tende a se elevar na 

medida em que se agrave a disfunção renal do indivíduo, por outro lado, a 

diminuição do seu valor também deve alertar para uso exagerado de medicamentos, 

em especial os diuréticos. 

           Não foram encontrados muitos estudos comparando os valores de plaquetas 

nestes grupos de pacientes em questão, porém sabe-se que os pacientes com LRA 

desenvolvem distúrbios plaquetários, e com isso, predisposição ao sangramento. (127) 

Um estudo coreano (156) comparou dois grupos de pacientes em sepse e associada à 

LRA, demonstrando que o grupo de pacientes que desenvolviam LRA apresentavam 

menores valores de plaquetas, e de fato, eram pacientes mais graves com altos 

índices de mortalidade. Nesta perspectiva, entende-se que a plaquetopenia pode ser 

um sinal clínico de gravidade ou desfecho desfavorável neste grupo de pacientes 

com Diagnóstico de Enfermagem PTRI.    

           Muitos estudos(19,154-155,157) relataram a importância da condição de anemia 

relacionada à LRA nos pacientes com IC, pois quando a anemia e LRA estão 

associadas à piora da função cardíaca e dos sintomas, há um aumento expressivo 

na mortalidade dos pacientes com IC descompensada. Ou seja, a própria condição 

de anemia agrava expressivamente a disfunção renal nos pacientes com IC de 

fração de ejeção preservada ou reduzida, até mesmo após o transplante cardíaco. 

Em nosso estudo, não evidenciamos diferenças significativas entre os grupos quanto 

aos valores de hemoglobina e hematócrito.  
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           Outro achado interessante é com relação aos valores de sódio. O estudo de 

Aronson et al.(158) demonstrou que o estado de hiponatremia (Na<136 mmol/L) pode 

ser um preditor para piora da função renal (>0,3mg/dL no valor da Creatinina basal) 

nos pacientes com IC descompensada, levando em consideração que a 

hiponatremia está mais presente clinicamente nos pacientes em situações de 

congestão e com ativação neuro-humoral acentuada. Já os resultados de vários 

outros estudos(17,40,154), assim como o nosso, não apontaram diferença significativa 

nos valores de sódio entre os grupos. 

           Os pacientes pertencentes ao grupo com o Diagnóstico de Enfermagem PTRI 

apresentavam o achado de cardiomegalia pelas imagens de radiografia de tórax, e 

também presença da disfunção sistólica do ventrículo esquerdo pelo exame 

Ecocardiografia transtorácica (ECO TT). O resultado da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE) no grupo PTRI apresentou uma média inferior ao grupo 

controle, com valor de p=0,076.  

           A presença da cardiomegalia em nossos pacientes com IC se justifica em 

virtude do processo de remodelamento ventricular com o avanço da doença; em 

outras palavras, quanto mais acentuada a cardiomegalia, mais avançada encontra-

se a doença em seu padrão de remodelamento miocárdico, dependendo do tipo de 

sobrecarga.  

           De acordo com a II Diretriz brasileira de IC aguda(105), 2/3 dos pacientes com 

IC têm algum grau de cardiomegalia, avaliado pelo índice cardiotorácico (ICT) ≥0,5. 

Bem como a presença de fibrilação atrial e disfunção de ventrículo direito aumentam 

a probabilidade de cardiomegalia. 

           O estudo de Gori et al.(155), no qual se buscou determinar se a disfunção renal 

poderia ou não estar associada com mensurações da função ou estrutura 

cardiovascular em pacientes com IC de fração de ejeção preservada, evidenciou que 

o grupo de pacientes com disfunção renal apresentava maiores medidas para 

espessuras de paredes septal e posterior, assim como maior peso para massa 

ventricular esquerda e maior volume atrial esquerdo, todas estas características com 

valores de p<0,05.  
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           Em relação à análise da FEVE, os achados de Sato et al.(40) demonstraram 

que os pacientes com doença renal crônica apresentavam menores porcentagens 

da FEVE (42,6%) em relação ao grupo controle (47,3%), com p<0,01. E ainda com 

maior medida para a dimensão do átrio esquerdo no grupo com disfunção renal 

(p<0,05).  

           Já os resultados da nossa pesquisa evidenciaram que as médias de FEVE 

(Grupo PTRI: 39,3%; Grupo controle: 42,5%) da nossa amostra populacional eram 

menores ainda em comparação com os descritos pela literatura, ou seja, todos os 

pacientes do nosso estudo têm disfunção ventricular, apesar de não ter evidenciado 

diferença significativa entre as médias da FEVE pelos grupos. Entende-se que a 

disfunção sistólica do ventrículo esquerdo está associada à maior prevalência de 

pacientes com diagnóstico PTRI. 

           E ainda segundo os achados de um estudo sueco(159), o nível mais baixo da 

TFG está associado com a diminuição da função ventricular esquerda, e os autores 

sugerem que a interação entre a função renal e cardíaca já se iniciou antes do 

desenvolvimento da IC sintomática e doença renal. 

           No que se refere ao regime terapêutico dos pacientes: o medicamento 

carvedilol (pertencente à classe dos betabloqueadores) foi mais frequente no grupo 

PTRI, enquanto a droga enalapril (classe dos IECAs) foi mais prevalente no grupo 

controle.  

           Sabemos que essas duas classes de fármacos são importantes e 

imprescindíveis, juntamente aos outros grupos de drogas (diuréticos, AINEs, 

cardiotônicos, nitratos, antiarrítmicos, anticoagulantes e etc.) no tratamento clínico 

da IC. Contudo o próprio tratamento da IC com a utilização destas drogas em longo 

prazo também pode propiciar o surgimento da disfunção renal nestes pacientes.(13,16)  

           Na metanálise(16) que comparou pacientes com IC associada à doença renal 

crônica e/ou piora da função renal, evidenciou-se que dos 84 estudos incluídos na 

revisão, mais de 50 estudos (60%) citaram as prevalências das terapias 

medicamentosas nesta população, principalmente as drogas dos grupos de IECAs, 

betabloqueadores, diuréticos e os digitálicos.  
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           Um achado similar ao nosso foi de um estudo internacional(40) que comparou 

grupos de pacientes com IC e doença renal crônica, demonstrando que o emprego 

terapêutico da maioria dos medicamentos era mais prevalente no grupo de 

pacientes com doença renal, com diferença significativa (p<0,05) entre os grupos 

para as drogas betabloqueadores e diuréticos. Não houve significância para outras 

drogas, tais como: IECAs, digitálicos, bloqueadores de canais de cálcio e estatinas. 

           Outro ensaio clínico que também vem ao encontro dos nossos achados é o 

estudo de Blair et al.(149), que destacou a prevalência de alguns dos medicamentos, 

tais como: IECAs (p<0,001); Espironolactona (p<0,001) e Digoxina (p=0,001) em 

grupos de pacientes com TFG >60 mL/min/1,73m2, isto é, em pacientes sem a 

disfunção renal moderada ou grave. 

           Por outro lado, segundo os resultados dos estudos de Spineti et al.(17) e Gori 

et al.(155), não houve significância (p<0,05) para nenhuma terapêutica 

medicamentosa entre os grupos de pacientes com IC e disfunção renal. 

           Quanto ao tempo de hospitalização e a análise da mortalidade entre os 

grupos, observou-se que houve maior tempo de internação e mortalidade no grupo 

de pacientes com o Diagnóstico de Enfermagem PTRI. Este mesmo resultado pode 

ser sustentado por outros estudo(16,40,149,154,160) que também evidenciaram o aumento 

expressivo da taxa de mortalidade quando os pacientes apresentavam piora da 

função renal (caracterizada pela redução da TFG e aumento nos valores de 

creatinina e ureia) associada à IC. Ou até mesmo a presença da doença renal 

crônica prévia e anemia também acarretaram efeitos impactantes na mortalidade, 

além das altas taxas de readmissão hospitalar.  
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6.2 Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” 

 

           Diante dos resultados encontrados nos pacientes com o Diagnóstico de 

Enfermagem PTRI, observamos que os mesmos são compatíveis com os achados 

da literatura quando se referem à condição clínica de déficit de perfusão renal. As 

características definidoras mais prevalentes do DE PTRI foram: elevação das taxas 

de creatinina e ureia, oligúria, redução da taxa de filtração glomerular e albuminúria. 

Quanto aos principais fatores relacionados, verificamos que a alteração no 

metabolismo, idade avançada, doença renal prévia, assim como presença de  

comorbidades contribuem para a presença do fenômeno Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz. 

           Em nosso estudo, os pacientes com TFG <60 mL/min/1,73m2 foram 

selecionados para a presença do Diagnóstico de Enfermagem PTRI. Todos os 

pacientes tiveram como base o diagnóstico médico de IC, e LRA (aqueles com 

redução da TFG ou aumento nos valores de Creatinina e Ureia). Neste contexto, 

compartilhamos do mesmo pensamento de Gordon(161), ao afirmar que os processos 

patológicos e seus tratamentos podem desencadear alterações nos padrões de 

saúde funcional, contribuindo também para o surgimento dos Diagnósticos de 

Enfermagem.  

           Diante do exposto, acredita-se que os processos fisiopatológicos da IC e LRA 

resultam em alterações nos padrões de saúde funcionais, refletindo nos domínios da 

NANDA-I, especificamente, no domínio de Atividade/Repouso na Classe Respostas 

Cardiovasculares/Pulmonares, cujo conceito diagnóstico de Perfusão Renal Ineficaz 

mais se adequa a esta condição clínica, necessitando das intervenções de 

Enfermagem com o intuito de prevenir e/ou controlar este fenômeno, reduzindo as 

possíveis complicações e a mortalidade nesta população. 

           Frente a esta perspectiva, o enfermeiro poderia identificar o Diagnóstico de 

Enfermagem PTRI naqueles pacientes com idade acima de 60 anos, com presença 

de náuseas e vômitos e/ou doença renal crônica prévia, achado de cardiomegalia 

pela radiografia de tórax, e aumento no valor de Ureia pelo exame laboratorial. 
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Desta forma, devem-se implementar as intervenções de Enfermagem focadas neste 

fenômeno, desenvolvendo as ações: monitorar sinais e sintomas, as causas de 

déficit/excesso de bicarbonato e acidose/alcalose metabólica, os eletrólitos, bem 

como a função renal; controle do estado volêmico; cuidados com o paciente durante 

as sessões de diálise; orientar o paciente e a família quanto à lógica de restrição de 

líquidos; avaliação geral do estado hemodinâmico; além de favorecer o cumprimento 

de intervenções de Enfermagem dependentes de ordem médica, como administrar 

medicações para aumentar a eliminação urinária; inserir cateter urinário e realizar 

reposição de eletrólitos e bicarbonato, quando necessários. 

           Todas estas intervenções de Enfermagem são de extrema relevância e 

citadas em literaturas nacionais e internacionais, muitas vezes frutos de trabalhos 

acadêmicos como mestrado e doutorado. Um exemplo é a dissertação de Grassi (162), 

que identificou o perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes com LRA em terapia 

dialítica em Unidade de Terapia Intensiva, bem como a prevalência e o perfil dos 

diagnósticos, resultados e intervenções de Enfermagem com base na utilização da 

NANDA-I, NOC e NIC. 

           Existem vários estudos(31-35) reforçando a importância do reconhecimento 

deste Diagnóstico de Enfermagem, a fim de que os enfermeiros possam realizar os 

cuidados mais específicos e adequados, com enfoque a este fenômeno.  

           Portanto, todas as atividades citadas anteriormente condizem com as 

intervenções propostas pela NIC para o fenômeno estudado. 

           Acreditamos que a Perfusão Tissular Renal Ineficaz é um diagnóstico de 

enfermagem, não somente pelo fato de demandarem cuidados de enfermagem, 

sejam estas independentes ou colaborativas, mas também por atender aos critérios 

para ser considerado como tal, isto é, pensar na perfusão tissular renal ineficaz é 

raciocinar sobre uma resposta humana secundária às condições de saúde ou 

vulnerabilidades a que se depara um indivíduo ou uma população específica. Ou 

seja, o fenômeno perfusão tissular renal ineficaz não é sinônimo de doença, mas sim  

uma consequência decorrente de agravos ou doenças, manifestadas em seres 

humanos. 
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           E com base nos resultados, verificou-se que existem características 

definidoras e fatores relacionados para sustentar este Diagnóstico de Enfermagem 

em estudo, bem como as ações de Enfermagem específicas para a prevenção ou 

controle desta condição. Sendo assim, acredita-se que deva existir uma nova 

discussão e a realização de outros estudos para a reinserção do referido 

Diagnóstico de Enfermagem na taxonomia da NANDA-I. 

           Acredita-se que muitos indicadores clínicos identificados no nosso estudo 

possam ser o marco inicial para a construção das características definidoras do 

Diagnóstico de Enfermagem PTRI, como a redução da taxa de filtração glomerular 

ou clearance de creatinina e a albuminúria (proteinúria). E a presença da disfunção 

sistólica do ventrículo esquerdo com redução da fração de ejeção; identificado como 

principal causa de perfusão tissular renal ineficaz em pacientes com IC possa ser 

considerada como fator relacionado. 

           Por fim, considerando que os fatores relacionados sejam fatores de risco em 

Diagnóstico de Enfermagem de risco, o fator relacionado disfunção ventricular 

deveria também ser incluído na Taxonomia da NANDA-I no diagnóstico de Risco de 

perfusão renal ineficaz, tendo em vista que é uma das causas mais importantes nos 

pacientes com IC. 

 

6.3 Limitações do estudo 

 

           Acredita-se que a principal limitação deste estudo é o fato de ter sido 

conduzido por meio da avaliação de dados em prontuários e de forma retrospectiva, 

o que impossibilita a garantia da fidedignidade de alguns dados registrados, ou até 

mesmo incompletude de informações e inúmeras dificuldades na localização e 

acesso aos prontuários de óbitos. 

           Outras limitações percebidas estão relacionadas à coleta de dados e à 

interpretação das imagens radiográficas dos pacientes, as quais foram coletadas e 

analisadas unicamente pela investigadora principal do estudo, podendo, neste caso, 



94 

Discussão 

 

 

 

resultar em viés de seleção. Além disso, o fato de ser um estudo unicêntrico 

realizada com uma população específica também pode comprometer a 

generalização dos achados. 

           Por fim, muitos fatores relacionados ou fatores de risco descritos na NANDA-I, 

tais como: bypass cardiopulmonar, queimaduras, trauma, embolia vascular, 

hipoventilação, dentre vários outros, não puderam ser identificados em nossa 

pesquisa em virtude do perfil da amostra estudada. Sendo assim, necessita de 

novos estudos para a investigação completa dos fatores acima expostos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

           Diante da análise e discussão dos resultados deste estudo, é possível 

concluir que: 

 

  A prevalência do Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal 

Ineficaz” foi de 66% em pacientes com IC crônica descompensada. 

 As características definidoras identificadas no grupo de pacientes com IC 

crônica descompensada e com o DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foram: 

elevação nas taxas de Creatinina e Ureia (100%), redução da Taxa de 

Filtração Glomerular (100%), oligúria (23,5%) e albuminúria (21,9%).  

 As características definidoras do Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão 

Tissular Renal Ineficaz” apresentadas no nosso estudo, na revisão de 

literatura e também coincidentes com a NANDA-I (2007-2008), foram: 

elevação nas taxas de Creatinina e Ureia; e oligúria. Características 

definidoras ainda não validadas pela NANDA-I: redução da TFG, e 

albuminúria. 

 Os principais fatores de risco encontrados nos pacientes com IC crônica 

descompensada no grupo PTRI foram: presença de comorbidades (98,4%), 

doença renal prévia (96,8%), idade avançada (79,7%) e alteração no 

metabolismo (27,9%). Todos estes fatores de risco são coincidentes com o 

resultado da nossa pesquisa, revisão da literatura e com a NANDA-I (2015-

2017). Fator de risco ainda não validado pela NANDA-I e que necessita ser 

mais bem elucidado: disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (redução da 

fração de ejeção ou baixo débito cardíaco). 
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  A principal característica sociodemográfica presente nos pacientes com o 

Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foi a média de 

idade acima dos 60 anos. 

 As principais características clínicas apresentados pelos pacientes com o 

Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foram: 

Dislipidemia, Insuficiência Renal Crônica, Hipotireoidismo, e portador de 

Marcapasso ou CDI como antecedentes pessoais. Prevalência das etiologias 

Isquêmicas e chagásicas para IC. Inapetência, diminuição do débito urinário e 

presença de náuseas e vômitos como as principais queixas. Sonolência e 

perfusão tecidual lentificada pelo achado do exame físico. Redução dos 

parâmetros vitais (pressão arterial e frequência cardíaca). Redução nos 

valores laboratoriais de plaquetas e aumento nos valores de potássio, 

creatinina e ureia. Achado de cardiomegalia pela radiografia de tórax e a 

disfunção sistólica do ventrículo esquerdo pelo Ecocardiograma transtorácico.  

 As variáveis da regressão logística para o Diagnóstico de Enfermagem 

“Perfusão Tissular Renal Ineficaz” foram: presença de náuseas e vômitos; 

doença renal crônica; achado de cardiomegalia; aumento da idade e da taxa 

de Ureia.  

 O tempo de hospitalização e a mortalidade foram maiores no grupo de 

pacientes com o DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz”. 

 A prevalência do DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz” proporciona a chance 

de mortalidade 4 vezes maior (OR: 4,050). 

 

Diante destas conclusões, acredita-se que se faz necessária uma nova 

argumentação quanto à reincorporação desse Diagnóstico de Enfermagem na 

taxonomia da NANDA-I, uma vez que a existência desse diagnóstico justifica muitas 

ações implementadas pelos enfermeiros em vários contextos de atuação profissional, 

inseridos em todos os níveis de atenção à saúde.  
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APÊNDICE 
 
 

APÊNDICE 1. Ficha de dados sociodemográficos e clínicos 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 
 
Presença do DE “Perfusão Tissular Renal Ineficaz”: (  ) Sim   (  ) Não 

Dados Sociodemográficos 

 
1. Identificação:___________________ Registro Nº: _______________ 
 

2. Idade (anos): ________ 
 
1.(  ) 18-30    2.(  ) 31-40   3.(  ) 41-50   4.(  ) 51-60   5.(  )61-70   6.(  ) 71-80    7.(  ) >80 
 
3. Sexo:  
 
1. (  ) Masculino   2. (  ) Feminino 
 

4. Cor da pele:  
 
1. (  ) Branca   2. (  ) Negra  3. (  ) Amarela   4.(  )Parda   5. (  ) Outras 
 
5. Religião:  
 
1  (  ) Católico   2.(  ) Evangélico   3.(  ) Budista   4.(  ) Testemunha de Jeová  
 
5. (  ) Espírita   6. (  ) Outras 

 

6. Escolaridade: 
 
1.(  ) Analfabeto    2.(  ) Ensino fundamental incompleto   3.(  ) Ensino fundamental completo           
 
4.(  ) Ensino médio incompleto       5.(  ) Ensino médio completo  
 
6.(  ) Ensino superior incompleto     7.(  ) Ensino superior completo    8.(  ) Pós-graduação 
 
7. Estado civil: 
 
1.(  ) Solteiro      2.(  ) Casado     3.(  ) Divorciado      4.(  ) Viúvo      5.(  ) União estável 
 

Nº: 
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Dados Clínicos 

8. Antecedentes Pessoais:   
 
1.(  ) Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)        2.(  ) Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
 
3.(  ) Diabetes Mellitus (DM)                               4.(  ) Doença Vascular Periférica 
 
5.(  ) Dislipidemia (DLP)                                      6.(  ) Doença Arterial Coronária (DAC)                       
 
7.(  ) Tabagista: ____ anos/maço                       8.(  ) Etilismo                                                     
 
9 (  ) Fibrilação Atrial Crônica (FAC)                 10.(  ) Obesidade 
  
11. (  ) Doença Valvar                                       12.(  ) Doença Renal Crônica (DRC) 
 
13. (  ) Outros: ______________________ 
 
14. Miocardiopatia:    
 
14.1 Tipos:       14.1.1 (  ) Dilatada         14.1.2 (  ) Hipertrófica       14.1.3 (  ) Restritiva         
 
14.2 Etiologia:  14.2.1 (  ) Isquêmica        14.2.2 (  ) Valvar          14.2.3 (  ) Hipertensiva        
 
                         14.2.4 (  ) Puerperal        14.2.5 (  ) Chagásica    14.2.6 (  ) Alcoólica               
 
                         14.2.7 (  ) Não compactada    14.2.8 (  ) Idiopática                          

9. Dados admissionais: 
 
1. Queixa principal 
 
1.1 (  ) Dispnéia                  1.2 (  ) Dispnéia paroxística noturna (DPN) 
       
1.3 (  ) Dispnéia progressiva             1.4 (  ) Fraqueza         1.5 (  )  Cansaço 
 
1.6 (  ) Fadiga             1.7. (  ) Mal-estar       1.8 (  ) Inapetência   1.9 (  ) Edema de MMII 
 
 (  ) Outros: especificar_______________________________________ 
 
2. Sinais Vitais 
 
2.1 PAS: ______mmHg              2.2 PAD: _______mmHg              2.3 FC: _____bpm 
 
2.4  FR: ____ipm                         2.5  SatO2: ______%             2.6 Temperatura: _____C 
 
3. Exame físico 
 
3.1. Nível de consciência: 3.1.1 (  ) Consciente/lúcido       3.1.2 (  ) Desorientado        
3.1.3 (  ) Sonolento 
 
3.2 Ausculta respiratória:   3.2.1 (  ) Sem alterações    3.2.2 (  ) Sibilos    3.2.3 (  ) Roncos     
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3.2.4 (  ) Estertores   
 
3.3 Ausculta cardíaca: 3.3.1 (  )  Sem alterações           3.3.2 (  ) Sopro sistólico   
3.3.3 (  ) Sopro diastólico 
 
3.4 Sistema gastrointestinal:   3.4.1 (  ) Hepatomegalia    3.4.2 (  ) Ascite 
 
3.5 Sistema tegumentar:        3.5.1 (  ) Edema MMII            3.5.2 (  ) Anasarca    
 3.5.3 (  ) Turgência jugular         3.5.4 (  ) Perfusão tecidual lentificada (>3s) 
 
4. Rx toráx 
 
4.1 (  ) Sem alterações   4.2 (  ) Cardiomegalia   4.3 (  ) Derrame pleural    
4.4 (  ) Condensação   4.5 (  ) Infiltrados 
 
5. Medidas antropométricas 
 
5.1 Peso: ______Kg      5.2 Altura: ________ m        5.3 IMC:____ 
 
10.  Dados laboratoriais: 
 
1. Hemograma 
 
1.1 Hemoglobina/ Hematócrito (Hb/Ht): __________  1.2 Leucócitos: ________ Mil/mm3  

 
1.3 Plaquetas: _____________ Mil/mm3  

 

 
2. Eletrólitos 
 
2.1 Sódio (Na): _____ mmol/L             2.2 Potássio (K): ______ mmol/L     
 
3. Função renal  
 
3.1 Creatinina (Cr):______ mg/dL (Admissão)               3.1.1 Cr (basal): __________ 
 
3.2 Uréia (U): _________  mg/dL       3.3 Achados de Urina 1: _____________________ 
 
3.4 Taxa de Filtração Glomerular (TFG):_______ mL/min/1.73 m2     

 

Cálculo pelo método:  Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)  

4. Outros biomarcadores 

4.1 PCR (Proteína C Reativa): ________ mg/dL                    

11. Achados Ecocardiográficos:   
 
1. (  ) Disfunção  sistólica VE                               2. (  ) Disfunção  sistólica VD       
 
3. (  ) Disfunção  diastólica  VE                           4. (  ) Insuficiência valvar: __________ 
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5. (  ) Estenose valvar: _________                       6. (  ) Hipertensão pulmonar: ______ 
 
7. Outros dados relevantes: 
____________________________________________________ 
 
8. Cálculo da Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE): ________ 
 
8.1 (  ) < 20%    8.2 (  ) 20% -30 %     8.3 (  ) 31%-40%      8.4 (  ) 41%-50   8.5 (  )>50% 
 
 
12. Classificação Funcional (NYHA): 
 
1. (  ) I       Sem limitações às atividades físicas habituais. 
 
 
2. (  ) II      Limitação discreta às atividades físicas habituais em assintomáticos ao                  
repouso. 
 
 
3. (  ) III     Limitação acentuada às atividades físicas habituais em assintomáticos ao 
repouso 
 
 
4. (  ) IV     Incapacidade de realizar quaisquer atividades físicas habituais sem 
desconforto e sintomático ao repouso. 

13. Regime Terapêutico  
 
1. Uso de diuréticos  
 
1.1 (  ) Furosemida                                              1.2  (  ) Espironolactona 
 
1.3 (  ) Hidroclorotiazida                                       1.4 (  ) Clortalidona 
 
2. Uso de anti-inflamatórios não-esterodais (AINE)  
 
2.1 (  ) AAS 
 
3. Uso de Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) 
 
3.1 (  ) Captopril                                           3.2 (  ) Enalapril                                                                                
         
4. Uso do Beta bloqueador 
 
4.1 (  ) Carvedilol                                         4.2 (  ) Atenolol 
 
4.3 (  ) propranolol                                       4.4 (  ) Outros:  _______     
 
5. Uso de Hipolipemiantes 
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5.1 (  ) Sinvastatina                                        5.2 (  ) Fibrato 
 
5.3 (  ) Rosuvastatina                                     5.4 (  ) Outro: _______     
 
6. Uso de Nitratos 
 
6.1 (  ) Mononitrato de Isossorbida  
 
7. (  ) Uso de Antimicrobiano: __________________ 
 
 
14. Tempo de internação Hospitalar: _________dias 
 

15. Desfecho  
 
1. (  ) Alta hospitalar               2. (  ) Óbito              3. (  ) Evasão      4. (  ) Transferência 
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APÊNDICE 2. Ficha de Identificação do Diagnóstico de Enfermagem “Perfusão 

Tissular Renal Ineficaz” 

 
 
 
 
 
 
Perfusão Tissular 

Renal 

Ineficaz 

 
 
 

 
Características definidoras 

 
1. Anúria                                                                              1.(  ) presente     2.(  ) ausente 

 
2. Aumento nas taxas de Uréia e Creatinina                       1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
3. Hematúria                                                                        1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
4. Oligúria                                                                            1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
5. Pressão sanguínea alterada                                           1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
fora dos parâmetros aceitáveis (HAS) 
 
6. Redução da Taxa de Filtração Glomerular )                       1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
ou Clearance de creatinina (TFG < 60 mL/min/1.73 m

2
)
     

 

7. Albuminúria (proteinúria)                                                 1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
8. Alterações nos diversos                                                  1.(  ) presente     2.(  ) ausente                        
 biomarcadores renais (p.ex: Cistatina C) 
                    

 

 
Fatores Relacionados/ Fatores de Risco 

 
1. Afinidade alterada da hemoglobina                                 1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
pelo oxigênio   
 
2. Anemia                                                                            1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
3. Descompasso entre ventilação e                                    1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
fluxo sanguíneo (Uso de VM) 
 
4. Envenenamento por enzimas/                                         1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
Exposição a nefrotoxinas  
(Contrastes;quimioterapia; Antimicrobianos)  
 
5. Hipervolemia                                                                   1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
6. Hipoventilação                                                                1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
7. Hipovolemia                                                                    1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
8. Interrupção do fluxo sanguíneo (Isquemia)                     1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
  
9. Problemas de troca                                                         1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
10.Transporte prejudicado do oxigênio (hipóxia)                1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
11. Abuso de substância                                                     1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
12. Alteração no metabolismo                                             1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
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13. Bypass cardiopulmonary                                               1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
14. Cirurgia Cardíaca                                                          1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
15. Embolia vascular                                                           1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
16. Infecção                                                                         1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
17. Queimaduras                                                                 1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
18. Sexo feminino                                                                1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
19. Aumento da pressão venosa sistêmica                         1.(  ) presente     2.(  ) ausente  
(central, intra-abdominal e renal)/ 
Síndrome compartimental abdominal  
 
20. Síndrome da Resposta Inflamatória                              1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
sistêmica (SRIS) 
 
21. Tabagismo                                                                     1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
22. Trauma                                                                          1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
23. Vasculite                                                                        1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
24. Idade avançada                                                             1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
25. Comorbidades (diabetes, DPOC e aterosclerose)        1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
26. Disfunção ventricular (redução da fração                      1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 de ejeção ou baixo débito cardíaco) 
 

27. Aumento da resistência vascular renal                         1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 
28. Doença renal (p.ex., Lesão tubular renal,                     1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
glomerulonefrite, pielonefrite, nefrite intersticial) 
 
29. Ativação Neuro-Humoral (hiperativação dos                 1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
sistemas Simpático e Renina Angiotensina Aldosterona) 
 
30. Regime de tratamento  
(Resistência aos diuréticos                                                 1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
Uso de IECA, AINE) 
 
31. Ativação dos produtos inflamatórios                             1.(  ) presente     2.(  ) ausente 
 (estresse oxidativo)  
 

 
 
 


