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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM IDOSOS COM DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES: REVISÃO INTEGRATIVA. 

 

1. RESUMO 

Objetivo: Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre os diagnósticos de 

enfermagem mais frequentes em idosos com doenças cardiovasculares. Método: 

Trata-se de uma revisão integrativa, no qual realizou o levantamento bibliográfico 

nas bases de dados Lilacs e MEDLINE, no período de 2002 a 2012. A amostra final 

foi constituída por seis artigos. Resultados preliminares: Aponta um crescente 

interesse pela temática diagnóstico de enfermagem em pacientes idosos com 

doenças cardiovasculares no ano de 2012. Os diagnósticos encontrados na maioria 

dos artigos foram Débito cardíaco diminuído, Intolerância à atividade e Risco para 

Infecção. Considerações finais: A identificação dos diagnósticos aponta para os 

vários cuidados requeridos por tal população e também representa a base para o 

planejamento das intervenções de enfermagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O perfil de morbi-mortalidade do Brasil está sendo alterado pelo envelhecimento 

populacional, no qual há um aumento progressivo das doenças crônicas, dentre elas 

as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as mais prevalentes 

entre os idosos, e quando descompensadas podem gerar alterações nas respostas 

humanas, requerendo a necessidade de cuidados (Brasil, 2008). 

Para a implantação desse cuidado, o enfermeiro poderá utilizar o diagnóstico de 

enfermagem como uma ferramenta para auxiliá-lo na sistematização da assistência. 

A partir da compreensão das respostas dos idosos à doença cardiovascular, este 

estudo poderá fornecer a base para a seleção das intervenções de enfermagem e, 

assim atingir os resultados, pelos quais o enfermeiro seria o único responsável. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre os diagnósticos de 

enfermagem mais frequentes em idosos com doenças cardiovasculares. 

 

4. METODOLOGIA 
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Trata-se a revisão integrativa e a questão norteadora foi: “Quais são os 

diagnósticos de enfermagem mais frequentes em pacientes idosos com doenças 

cardiovasculares?”. 

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas 

seguintes bases de dados: Lilacs (Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde) e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem). Para a busca 

dos textos utilizaram-se as palavras-chaves, seguindo a seguinte estratégia: “idosos” 

and “cardiovascular” and (“enfermagem” or “sistematização” or “diagnóstico 

enfermagem”).  

Foram incluídos textos publicados em português, inglês e espanhol, produzidos 

no Brasil, com textos completos disponíveis online indexados nas referidas bases 

nos últimos dez anos. Como resultado da busca, apareceram 44 publicações. 

Destas, após a leitura dos resumos, foram excluídas 38, por não apresentarem 

nenhuma aproximação com o tema pesquisado, chegando-se a um número final de 

6 estudos a serem analisados.  

Para a análise dos estudos selecionados realizou-se a síntese dos dados de 

forma descritiva, possibilitando observar, descrever e classificar os dados, com o 

intuito de reunir o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O processo de enfermagem está descrito em cinco etapas: coleta de dados, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Dentre essas etapas, o 

diagnóstico de enfermagem tem merecido grande destaque, sendo reconhecido 

como um guia para o planejamento e implementação dos cuidados de enfermagem 

(George et al., 2000). 

O diagnóstico de enfermagem é definido como "um julgamento sobre as 

respostas do indivíduo, família ou da comunidade aos problemas de saúde e 

processos vitais. Um diagnóstico de enfermagem proporciona base para a seleção 

de intervenções de enfermagem para atingir resultados pelos quais a enfermeira é 

responsável" (NANDA, 2012). Urge a necessidade de identificar claramente quais os 

diagnósticos que a população idosa apresenta e que demanda atendimento por 

parte da equipe de enfermagem. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos seis artigos selecionados, 1 foi publicado em 2003, 1 em 2004, 1 em 2006, 

1 em 2008, 2 em 2012, apontando um crescente interesse pela temática diagnóstico 

de enfermagem em pacientes idosos com doenças cardiovasculares no ano de 

2012. Em relação ao tipo de periódico onde foram publicados os artigos, dois foram 

publicado na Revista Gaúcha de Enfermagem, e os outros na Revista Escola de 

Enfermagem USP, Revista Latino-Americana de Enfermagem, Revista Brasileira de 

Enfermagem (REBEn) e Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. 

Em relação ao delineamento dos estudos incluídos na revisão, quatro eram 

descritivos, um qualitativo e uma revisão. Observou-se que os principais 

diagnósticos encontrados em idosos hospitalizados com doenças cardiovasculares 

foram: Débito Cardíaco diminuído, Intolerância à atividade, Dor aguda, Risco de 

infecção e Risco para disfunção neurovascular periférica. Enquanto que, Risco de 

infecção, Risco para desequilíbrio no volume de líquidos e Troca de gases foram 

encontrados em pacientes no período intraoperatório para cirurgia cardíaca.  

Idosos no período pós-operatório de cateterismo cardíaco apresentava como 

respostas humanas a Integridade tissular prejudicada, Risco para infecção e 

Mobilidade física prejudicada e Dor aguda (região inguinal). Segundo o Consenso 

para pacientes com insuficiência cardíaca os principais diagnósticos são: Disposição 

para controle aumentado do Regime e Terapêutico Autocontrole Ineficaz da Saúde.  

A identificação dos diagnósticos aponta para os vários cuidados requeridos por 

tal população, representando assim, a base para as intervenções com intuito de 

prover um cuidado de qualidade. 
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