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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: INTOLERÂNCIA Á ATIVIDADE EM PACIENTE COM QUEIXADE DOR 
TORÁCICA ADMITIDO NA UNIDADE VASCULAR DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE 
PORTO ALEGRE 
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BUSIN; AGNES OLSCHOWSKY; SIMONE SCHENATTO 
INTRODUÇÃO: Diariamente inúmeros pacientes procuram o serviço com queixa de dor torácica. No primeiro trimestre de 2006 
totalizaram 138 pacientes admitidos na Unidade Vascular do Serviço de Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – 
HCPA, com diagnóstico de Angina. Anteriormente a principal ênfase no atendimento a estes pacientes, era diagnosticar Infarto 
Agudo do Miocárdio, atualmente o enfoque desviou-se da avaliação diagnóstica para a prognóstica. OBJETIVO: Discutir e
avaliar o Diagnóstico de Enfermagem Intolerância à Atividade sob a ótica do paciente que chega ao Serviço de Emergência.
METODOLOGIA: Estudo elaborado na Emergência do HCPA, onde se realizou coleta de dados ao prontuário no período de
agosto de 2006. DISCUSSÃO: Mulher branca, 73 anos, buscou atendimento na Emergência em agosto de 2006, com queixa 
de dor torácica, apresentando doenças prévias como: cardiopatia isquêmica, infarto agudo do miocárdio recente, diabetes meli-
ttus e hipertensão arterial sistêmica. Inicialmente foi realizado eletrocardiograma e encaminhada à Unidade Vascular, onde foi
elaborados os seguintes Diagnósticos de Enfermagem: Conforto Alterado relacionado ao distúrbio vascular; Nutrição Desequili-
brada: menos que as necessidades corporais, relacionada à absorção diminuída de nutrientes e Síndrome de Déficit de auto-cui-
dado, relacionado à atividade neuromuscular prejudicada. CONCLUSÃO: Faz-se necessário a constante discussão e avaliação 
quanto à aplicabilidade dos Diagnósticos de Enfermagem na prática. Observamos que os mesmos ainda são elaborados medi-
ante a patologia, seguindo um modelo biomédico, sendo um desafio resgatar uma assistência de enfermagem centrada na 
compreensão da situação de saúde do indivíduo, não apenas como um corpo biológico, mas sim, na sua integralidade.  
 




