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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Trata-se de uma tecnologia assistencial em forma de escala conforme o polo 
teórico do modelo de Pasquali (1996), que poderá ser utilizada em todos os 
níveis de atenção pelos enfermeiros e que não requer a utilização de 
equipamentos de alto custo e exames adicionais e poderá favorecer a 
identificação precoce do risco de débito cardíaco diminuído nos pacientes. 
Frente à revisão de literatura e após a realização do grupo focal, foram elencados 
os itens, denominados indicadores clínicos, que poderiam compor a escala, 
sendo eles: estado de consciência, estado respiratório, tolerância à atividade, 
volume hídrico, estado gástrico, alteração sensorial de origem cardíaca, 
frequência e ritmo cardíaco, pressão arterial e perfusão tissular.  

1.1 REFERENCIAL CONCEITUAL DA ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO DE DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO NO ADULTO: 

A fim de caracterizar e dar as dimensões, segue abaixo o referencial conceitual 
de todos os indicadores que compuseram à escala: 

- ESTADO DE CONSCIÊNCIA  

As pessoas expressam visivelmente o nível de consciência por meio de graus 
de resposta ao estímulo, sendo o nível mais alto a prontidão espontânea 
(JENSEN, 2013). O nível de consciência é um dos dados da avaliação 
neurológica, juntamente com o exame pupilar, de movimentos oculares e as 
respostas motoras; e alterações do nível de consciência são uma das primeiras 
manifestações da diminuição do débito cardíaco (BARROS, 2016). 

Os pacientes podem apresentar o que é chamado de síndrome de hipoperfusão 
cerebral (síncope, pré-sincope ou lipotimia e Stokes Adams), que pode ser 
causada por bradiarritmia ou taquiarritmia que determinem diminuição do débito 
cardíaco (PORTO; PORTO, 2016). 
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O estado de consciência pode ser descrito em níveis conforme a seguir 
(JENSEN, 2013): 

• Vigília / alerta: observa o ambiente e responde rapidamente aos 
estímulos. 
• Confusão: apresenta desorientação em relação ao tempo, lugar ou 
pessoa, tem atenção encurtada, demonstra memória insuficiente ou tem 
dificuldade em acompanhar os comandos. 
• Sonolência: responde aos estímulos, mas com atraso e lentidão, pode 
responder a alguns, mas não a todos os estímulos (também pode ser descrito 
como letargia ou embotamento). 
• Estupor / Torpor: não responde e pode ser despertado apenas 
brevemente por estimulação vigorosa e repetida. 
• Coma: não responde e geralmente não pode ser despertado. 

A alteração do estado de consciência indica algum grau de falência cerebral, que 
pode ser decorrente de lesão estrutural, desordem metabólica ou psicológica 
(CHEREGATTI; AMORIM, 2015). Outra possibilidade de alteração do estado de 
consciência, normalmente transitória é a síncope, e torna-se relevante sua 
inclusão, pois comprovadamente pacientes com síncope apresentam maior 
incidência de morte súbita e mortalidade geral (BONOW et al., 2013). 

Considerando os conceitos apresentados, o estado de consciência será avaliado 
no constructo como sendo lúcido e tranquilo o melhor estado que corresponderá 
à pontuação 1; confuso e/ou agitado ou sonolento ou síncope com pontuação 2, 
torpor ou coma com pontuação 3. 

- ESTADO RESPIRATÓRIO 

A frequência do padrão respiratório considerada normal é de 12 a 20 ventilações 
por minuto no adulto, a eupneia é caracterizada por ritmo regular, respiração fácil 
e tranquila (JENSEN, 2013). 

Quanto à saturação de oxigênio e a indicação de oxigenoterapia, o Guidelines 
de Diretriz para a Prática Clínica (2018) recomenda fortemente que não seja 
iniciada a oxigenoterapia em pacientes com saturação igual ou superior a 93%, 
considera como incerto o valor ideal para início da oxigenoterapia, mas que essa 
deve ocorrer em pacientes que apresentem valores abaixo de 93%. 

Já a dispneia é uma manifestação que é identificada de forma subjetiva (através 
do relato do paciente de dificuldade respiratória) e objetiva (identificada através 
de taquipnéia, bradipnéia, alterações do padrão respiratório e uso de 
musculatura acessória). Podem ser identificados quatro tipos de dispneia: 
dispneia de esforço, dispneia de decúbito (ortopneia), dispneia paroxística 
noturna e dispneia periódica ou de Cheyne-Stokes (BARROS, 2016). 

Outros sinais indicadores de gravidade relacionados à dispneia são 
incapacidade de completar sentenças, taquicardia associada, cianose podendo 
evoluir para exaustão, confusão ou inconsciência (MOREIRA; SANTOS, 2014). 
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A congestão pulmonar é a causa básica da dispneia em pacientes com 
cardiopatia, por exemplo, e essa congestão pode levar a complicações sérias 
como quadros de edema agudo de pulmão, necessitando, por vezes, de medidas 
de ventilação mecânica (PORTO; PORTO, 2016). O suporte ventilatório 
mecânico pode ser utilizado de forma invasiva ou não invasiva e tem por 
objetivos a manutenção das trocas gasosas, o alívio do trabalho da musculatura 
respiratória, a diminuição do consumo de oxigênio e do desconforto. Entende-se 
como ventilação mecânica não invasiva a pressurização das vias aéreas sem a 
necessidade de via aérea artificial com a utilização de máscaras faciais, já a 
ventilação mecânica invasiva utiliza uma via aérea artificial como tubo oro 
traqueal ou traqueostomia (CHEREGATTI; AMORIM, 2015). 

Dessa forma, o estado respiratório será avaliado conforme descrito a seguir: 

Eupneico / Respirando em ar ambiente / Saturação de oxigênio > ou = 93%, 
representando a melhor condição que o paciente poderá apresentar e, nesse 
caso, atribui-se 1 ponto na escala de avaliação; Eupneico com 02 suplementar/ 
apresentando saturação < 93% atribui-se 2 pontos na escala; dispneia com 02 
ou sem 02 suplementar ou em ventilação mecânica atribui-se 3 pontos na escala. 

- TOLERÂNCIA À ATIVIDADE 

A fadiga, na linguagem leiga, é uma forma de designar a dispneia (PORTO; 
PORTO, 2016). 

De acordo ao tipo de esforço, ela é classificada em: aos pequenos, médios e 
grandes esforços. Assim, quando um paciente relata dispneia ou fadiga aos 
pequenos esforços, esta ocorre na prática de exercícios de pequena magnitude, 
como tomar banho, trocar de roupa ou mudar de posição na cama, e pode 
aparecer até mesmo sem o indivíduo realizar exercícios físicos, bastando, por 
exemplo, apenas falar. A dispneia ou fadiga aos médios esforços surge durante 
a realização de exercícios físicos de intensidade mediana como andar em um 
local plano ou subir alguns degraus de escada. Já a dispneia ou fadiga aos 
grandes esforços é evidenciada quando o paciente relata que passou a ter 
dificuldades ao executar atividades que anteriormente realizava de forma 
tranquila, como subir escadas, andar mais apressadamente ou praticar esportes 
(PORTO; PORTO, 2016). 

A fadiga pode ser definida como a sensação de cansaço relatada pelos pacientes 
ao realizar esforços, devido à oferta diminuída de 02 aos músculos esqueléticos, 
causada pelo débito cardíaco diminuído, devendo-se diferenciar a fadiga 
causada por anemia, doenças crônicas, ansiedade e depressão, sendo ainda 
que a fadiga orgânica ocorre ao final do dia, e a psicogênica no início da manhã 
(BARROS, 2016). 

Como a tolerância à atividade está relacionada, então, ao indivíduo apresentar 
ou não cansaço na realização de suas atividades, esta será avaliada dentro de 
três possibilidades: realizar as atividades sem cansaço, cansado aos grandes e 
médios esforços, cansado aos pequenos esforços. 

- VOLUME HÍDRICO 
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A ingestão excessiva de líquidos poderá acarretar aumento de peso e 
descompensação da doença, como ocorre nos doentes com insuficiência 
cardíaca, por isso faz-se necessário em muitos casos o controle da ingesta de 
líquidos (MANTOVANI et al.,2015).  

A realização de atividades como controle de peso, orientações relacionadas à 
restrição hídrica e salina trouxeram melhoras nos escores dos resultados 
esperados de pacientes incluídos em um estudo de aplicabilidade dos resultados 
de enfermagem em pacientes com insuficiência cardíaca e excesso de volume 
de líquidos (LINHARES et al., 2016). 

 O surgimento de edema está associado à regulação do volume intravascular. O 
edema ocorre devido à demanda circulatória que deteriora a função cardíaca e 
outros mecanismos corretivos que acabam retendo sal pelos rins, e, para manter 
a concentração ideal de sódio no sangue, o organismo retém água (ARAÚJO; 
NÓBREGA; GARCIA, 2013). 

Sabe-se que os principais mecanismos que envolvem a fisiopatologia do 
equilíbrio de volume de líquidos são três: o primeiro é a pressão hidrostática, que 
tende a expulsar água e eletrólitos do interior do capilar. O segundo é a pressão 
oncótica que se opõe à pressão hidrostática e que determina a retenção de 
líquidos no interior do capilar e a permeabilidade capilar. Esta, por sua vez, é o 
terceiro fator, que se comporta como uma membrana semipermeável (permeável 
à água e aos eletrólitos e impermeável às proteínas) (PORTO; PORTO, 2016). 

Outro fator importante é a ativação do sistema renina angiotensiva aldosterona, 
que vai determinar a retenção de sódio e eliminação de potássio, a fuga de 
líquidos do compartimento intravascular para o interstício, também constitui 
estimulo para a secreção de aldosterona que provoca retenção ativa de sódio 
pelos rins, e o sódio por sua vez provoca a produção do hormônio antidiurético, 
responsável pela retenção de água pelos rins para restabelecer o volume 
circulante (PORTO; PORTO, 2016). 

O edema em pacientes cardíacos primeiramente localiza-se nos membros 
inferiores, pela própria ação da gravidade, mas, com o agravamento da função 
cardíaca, pode acometer o corpo todo, inclusive o rosto, condição chamada de 
anasarca (PORTO; PORTO, 2016).  

A verificação de edema, principalmente em membros inferiores (que pode ser 
verificada pelo sinal de Godet) fornece uma indicação de insuficiência ventricular 
direita, a medida do edema também é feita por meio da escala de cruzes (de + 
a ++++); nos cardiopatas o edema de membros inferiores aparece durante todo 
o dia, diferente do que se verifica em indivíduos portadores de varizes, cujo 
edema aparece no final do dia, já em paciente acamados é comum edema da 
região sacral e pálpebras (BARROS, 2016). A temperatura do local do edema de 
origem cardíaca tende a ser baixa devido à vasoconstrição, a pele de regiões 
que apresentam edema de longa duração tende a ficar escurecida, pela estase 
sanguínea local, que leva a um depósito de hemossiderina (pigmentação 
formada pela decomposição de hemoglobina) na pele (BARROS, 2016). 
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Como visto, o excesso do volume de líquidos ou volume hídrico é um dado 
importante e pode ser avaliado principalmente nos membros inferiores por meio 
do edema, sendo que em situações mais graves esse edema decorrente do 
excesso de líquidos pode ser avaliado em todo o corpo e pode ocasionar 
congestão pulmonar, sendo que a congestão pode ser avaliada por meio da 
ausculta de ruídos adventícios tais como sibilos e estertores, ficando então 
definido três sintomas que serão avaliados no paciente para a pontuação do 
estado hídrico: edema de membros inferiores, ascite e presença de ruídos 
adventícios pulmonares. 

- ESTADO GÁSTRICO 

Indigestão ou azia; náuseas e/ou vômitos associados ao desconforto torácico 
estão contemplados dentro das diretrizes do National Heart Attak Program, como 
sinais de alarme que indicam a necessidade de uma avaliação adicional dos 
pacientes, pois podem indicar condições mais graves e que necessitem de 
atendimento de emergência (BONOW et al., 2013). 

Foi definida, então, a avaliação dos sinais e sintomas: desconforto estomacal, 
náuseas e vômitos para a pontuação do paciente, correspondendo a 1 ponto 
ausência dos sinais/sintomas, 2 pontos presença de um dos sinais/sintomas, 3 
pontos presença de dois ou mais sinais/sintomas. 

- ALTERAÇÃO SENSORIAL DE ORIGEM CARDÍACA 

Pode ser caracterizada pelo paroxismo da dor ou sensação de pressão na região 
do tórax, causada pelo aporte inadequado de oxigênio para o miocárdio em 
decorrência de fluxo sanguíneo coronariano insuficiente, os fatores que afetam 
a dor na angina incluem esforço físico, exposição ao frio, ingesta de refeição 
pesada, estresse ou outras situações que possam alterar a pressão arterial, a 
frequência cardíaca e a carga de trabalho do miocárdio. A angina instável pode 
ocorrer sem fatores precipitantes e em repouso (BRUNNER & SUDDARTH, 
2015). 

Manifestações clínicas (BRUNNER & SUDDARTH, 2015): 

• a dor varia desde a sensação de indigestão leve até sensação de 
sufocação e desconforto na parte superior do tórax; a intensidade pode variar de 
leve a dor agonizante; 
• a dor pode ser acompanhada de apreensão intensa e sensação de morte 
iminente; com frequência é retroesternal de localização profunda no tórax, atrás 
do terço superior ou médio do esterno; 
• o desconforto é mal localizado e pode irradiar-se para o pescoço, 
mandíbula, os ombros e a face interna dos braços (geralmente do braço 
esquerdo); 
• a dor pode ser acompanhada de sensação de fraqueza ou dormência nos 
braços, punhos e mãos, bem como dispneia, palidez, sudorese, tontura ou 
desorientação e náuseas ou vômitos. Pode ocorrer ansiedade com a angina; 
• uma característica importante da angina é que ela cede com a remoção 
da causa precipitante ou administração de nitroglicerina. 
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A avaliação desse indicador se dará da seguinte forma: 1 ponto – ausência de 
dor, 2 pontos – apresenta pelo menos um dos sintomas (dor precordial que não 
cessa ao repouso ou dor epigástrica ou dor irradiando para mandíbula, costas e 
braço esquerdo) e 3 pontos – dor que não cessa ao repouso e à terapêutica. 

- FREQUENCIA e RITMO CARDÍACO 

O coração trabalha automaticamente produzindo a frequência cardíaca sob 
controle do sistema nervoso. O nó sinoatrial é o ponto de origem de todos os 
impulsos cardíacos e situa-se no átrio direito próximo à desembocadura da veia 
cava superior, esses impulsos cardíacos gerados no nó sinoatrial são 
transmitidos diretamente para as fibras musculares dos átrios e para o nó 
atrioventricular; o nó atrioventricular situa-se próximo ao septo atrial, recebe os 
impulsos cardíacos do nó sinoatrial e transmite com ligeira defasagem para a 
musculatura ventricular (KAWAMOTO, 2018). 

A frequência cardíaca considerada normal é de 60 a 100 bpm, refletindo a 
frequência de despolarização do marcapasso do nó sinoatrial (SANTOS; PARK, 
2014).  O controle automático do trabalho cardíaco em algumas situações pode 
sofrer influências externas, tais como (KAWAMOTO, 2018): 

- elevação da temperatura corporal, que acelera os processos químicos e 
sucessivamente a frequência cardíaca; 

- trabalho corporal físico aumenta a frequência cardíaca; 

- excitações psicológicas como alegria e raiva, podem aumentar ou diminuir a 
frequência cardíaca como em casos de depressão, por exemplo; 

- alterações de sódio, potássio e cálcio provocam diminuição da frequência 
cardíaca, diminuição da força de contração do coração e parada cardíaca. 

Os mecanismos responsáveis pelas arritmias cardíacas podem ser divididos em 
categorias: distúrbio de formação do impulso como na taquicardia e bradicardia 
sinusal, distúrbio de condução do impulso como nos bloqueios ou combinação 
de ambos os distúrbios (BONOW et al., 2013). Nas taquiarritmias e bradiarritmias 
podem ocorrer os mais importantes distúrbios hemodinâmicos, em função da 
diminuição do débito cardíaco que é o resultado do produto do volume sistólico 
pela frequência cardíaca (DC = volume sistólico x frequência cardíaca), mas nem 
sempre as bradicardias e taquicardias alteram o débito cardíaco, pois ocorrem 
mecanismos de compensação que não são eficazes quando a frequência está 
abaixo de 40 ou acima de 160 e ocorre redução do fluxo sanguíneo para 
diferentes órgãos (PORTO; PORTO, 2016). 

O sintoma taquicardia ocorre como um mecanismo compensatório quando o 
coração é lesado, como no infarto agudo do miocárdio, quando a capacidade de 
bombeamento fica deprimida. Em decorrência, apresentam-se dois efeitos 
essenciais: débito cardíaco reduzido e aumento da pressão venosa sistêmica 
(ARAÚJO; NÓBREGA; GARCIA; 2013). 
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Portanto, o indicador clínico frequência e ritmo cardíaco poderá ser avaliado 
como: 1 ponto - frequência e ritmo cardíacos normais, 2 pontos - bradicárdico ou 
taquicárdico e 3 pontos -  ritmo cardíaco irregular. 

- PRESSÃO ARTERIAL 

A pressão arterial tem por finalidade promover a perfusão tecidual e possibilitar 
as trocas metabólicas, está relacionada ao trabalho do coração e traduz o 
sistema de pressão vigente na árvore vascular arterial. A pressão arterial 
depende do débito cardíaco e da resistência periférica, da elasticidade da parede 
dos grandes vasos, da viscosidade sanguínea e da volemia. Nas afecções em 
que existe comprometimento do miocárdio, com diminuição de sua contratilidade 
ocorre queda dos níveis pressóricos, em virtude da diminuição do volume 
sistólico (PORTO; PORTO, 2016). 

Esses distúrbios hemodinâmicos podem desencadear alterações que impedem 
a oferta de oxigênio celular em vários níveis o que associado ao débito cardíaco 
inadequado e a uma distribuição irregular do fluxo sanguíneo pode contribuir 
para perdas na função celular, sendo necessário à introdução de agentes 
vasoativos ao tratamento de pacientes com distúrbios perfusionais para corrigir 
as alterações cardiovasculares, restaurar a oferta de oxigênio e de nutrientes 
aos tecidos e reequilibrar essa oferta às demandas metabólicas (CHEREGATTI; 
AMORIM, 2015). 

Conforme a VII diretriz brasileira de hipertensão arterial (2017), a normotensão 
corresponde a valores de pressão arterial < ou = 120/80 mmHG, o Guidelines de 
Hipertensão Clínica (2017) define hipertensão como pressão arterial > ou = 
130/80 mmHg. A hipotensão corresponde a valores abaixo de 95/60 mmHg em 
adultos normotensos e para adultos hipertensos corresponde ao valor 
encontrado abaixo da média de leitura para a pessoa, mas acima de 95/60 
mmHg (JARVIS, 2016) 

As principais drogas vasoativas utilizadas são adrenalina, amiodarona 
endovenosa, cloridrato de dopamina, dobutamina, levosimedan, nitroglicerina, 
nitroprussiato de sódio, noradrenalina e vasopressina (CHEREGATTI; AMORIM, 
2015). 

Para esse indicador o paciente poderá ser classificado dentro das categorias de 
observação: 1 ponto – Normotenso, 2 pontos - Hipotenso ou hipertenso e 3 
pontos - Em uso de fármacos vasoativos. 

- PERFUSÃO TISSULAR 

Para perfusão tissular periférica ineficaz, a NANDA (2018) a define como 
redução da circulação sanguínea à periferia que pode comprometer a saúde, e 
lista várias características definidoras; sendo a alteração em características da 
pele, cor da pele pálida e tempo de enchimento capilar >  três segundos, 
consideradas as de maior relevância para os pesquisadores envolvidos neste 
estudo. De forma que este item poderá ser avaliado pelo examinador como: 1 
ponto – ausência dos sinais ( pele fria, pegajosa, palidez cutânea e cianose, 
tempo de enchimento capilar ˃ três segundos), 2 pontos – apresenta um dos 
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sinais ( pele fria, pegajosa, palidez cutânea e cianose, tempo de enchimento 
capilar ˃ três segundos) e 3 pontos – apresenta dois ou mais sinais ( pele fria, 
pegajosa, palidez cutânea e cianose, tempo de enchimento capilar ˃ três 
segundos). 

Após a construção teórica, o conteúdo da escala foi validado por juízes quanto 
ao conteúdo e face. A versão final do instrumento piloto é apresentada na figura 
abaixo: 

 

 

Cada indicador clínico segue ordem crescente de gravidade e valores. 

Todos os itens avaliados individualmente devem ser somados para a pontuação 
final. Conforme somatório final de pontos o paciente poderá ser classificado em: 

RISCO MÍNIMO: 9 a 12 pontos. 

RISCO INTERMEDIÁRIO: 13 a 18 pontos. 

RISCO ELEVADO: 19 a 27 pontos. 
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Caso o paciente se enquadre nos itens de avaliação, isto é, cansados aos 
pequenos esforços (ao alimentar-se) e/ou dor precordial que não cessa ao 
repouso e à terapêutica, mesmo que atinja pontuação inferior a 19, pontos, deve 
ser considerado e classificado de risco elevado. 
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Adicionar copia do certificado de registro (INIPI, Biblioteca Nacional ou 
registros realizados nas instituições, ou o protocolo do envio). Exemplo abaixo. 

Quando não tiver o documento final, anexar o protocolo de envio. 
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