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A Insuficiência Cardíaca é uma síndrome de alta morbimortalidade no Brasil e 
no mundo. A mudança deste cenário está intimamente ligada à atuação da 
equipe multiprofissional, sobretudo de enfermeiros. Para tal, a consulta de 
enfermagem com uso de sistemas de linguagens padronizadas deve 
direcionar o raciocínio clínico e o alcance de resultados em saúde. 
Objetivo: Identificar as características definidoras dos diagnósticos de 
enfermagem prioritários da NANDA Internacional em pacientes com 
insuficiência cardíaca. Método: Revisão de escopo pautada através da 
abordagem do Joanna Briggs Institute, as buscas foram realizadas através da 
estratégia PCC (paciente, conceito e contexto) nas bases PubMed, LILACS, 
MedLine, Web of Science, CINAHL e Cochrane Library e em alguns 
repositórios das universidades com maior publicação no assunto, a busca foi 
realizada em março de 2021, de forma atemporal, selecionados por critérios 
de elegibilidade por 2 revisores de forma independente, possuindo ainda um 
terceiro revisor para desempate, reduzindo assim o risco de viés. Os critérios 
de elegibilidade foram: os artigos que atendem a questão de pesquisa, 
estudos que estejam relacionados a insuficiência cardíaca, adultos (maiores 
de 18 anos), estudos que apresentem as características definidoras de 
pacientes com insuficiência cardíaca, estudos voltados a diagnóstico de 
enfermagem baseados no NANDA-I, estudos de validação, descritivos, 
transversais, ensaios clínicos randomizados controlados, metodológicos, caso 
controle, qualitativos e/ou quantitativos, publicados na língua Portuguesa, 
Inglesa e Espanhola. Quanto aos critérios de exclusão definiram-se: estudos 
sem metodologia clara, sem a abordagem da temática do fenômeno de 
interesse exigido e estudos que não responderem a questão norteadora.  O 
protocolo de revisão foi submetido na plataforma OSF Register. Resultados: 
Foram identificados 3422 estudos e incluídos 18 para síntese qualitativa, 
foram mapeadas 84 características definidoras de pacientes com insuficiência 
cardíaca, sendo as mais frequentes: ansiedade; agitação; alteração da 
pressão arterial; dispneia ao repouso; dispneia aos esforços; dispneia 
paroxística noturna; distensão venosa jugular; edema nas pernas; fadiga e 
padrão respiratório alterado. Conclusões: As características definidoras 
foram mapeadas, no entanto, nem todos os diagnósticos de enfermagem dos 
pacientes com insuficiência cardíaca foram pesquisados. 

  

 


