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RESUMO 
 
 

Este estudo propõe um protocolo de assistência de Enfermagem para pacientes submetidos 
à cirurgia de revascularização do miocárdio. Tem como Objetivo geral: Conhecer a 
assistência de Enfermagem prestada aos pacientes no período pós-operatório de cirurgia 
cardíaca de revascularização do miocárdio. Objetivos específicos: Identificar os cuidados 
de Enfermagem prestados aos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de 
revascularização do miocárdio no período pós-operatório; Desvelar as limitações do cuidado 
no decorrer deste processo; e finalmente propor um protocolo de assistência de 
Enfermagem, para ser utilizado na fundamentação do cuidado aos pacientes que se 
recuperam de cirurgia de revascularização do miocárdio no período pós-operatório. O Marco 
Referencial apresenta conceitos de Horta (1979) a propósito de Enfermagem, ser humano, 
ambiente e necessidades humanas básicas afetadas e protocolo de cuidado de 
Enfermagem. Como Metodologia: optei por utilizar a pesquisa convergente assistencial 
(PCA), que permite o envolvimento dos sujeitos no processo ativo da pesquisa com intenção 
de solucionar o problema em estudo dentro da sistematização da prática assistencial. Foi 
realizada uma pesquisa qualitativa através da observação, da aplicação de um questionário 
para os sujeitos de pesquisa, sendo oito profissionais de nível superior (enfermeiras) da 
unidade coronariana. A prática assistencial na unidade coronariana permitiu aplicar um 
modelo de histórico já criado e em sua testagem e adequação à unidade foram  levantados 
diagnósticos pertinentes ao período pós-operatório de revascularização. Estes foram 
divulgados por meio de uma oficina com os sujeitos, sendo realizados questionamentos,  
adequações e mediado intervenções necessárias. Análise: Após terminada a coleta dos 
dados obtidos através dos questionários, foram analisados e categorizados segundo o 
contexto que traziam surgindo duas categorias, que são: primeira categoria: sistematizar 
para cuidar; e segunda categoria: interagir no cuidar onde a participação dos sujeitos na 
oficina possibilitou formar as bases da construção do protocolo de cuidados. 
Considerações finais: Após o término do trabalho, pode-se observar, através de dados 
analisados, que a formulação do protocolo de cuidados e a participação dos sujeitos 
permitirão a sistematização e padronização da prática e com fundamentação teórica, 
permitindo, frente à análise da enfermeira, a escolha de um cuidado pertinente a uma 
determinada situação existente, pois integra competência e qualidade na prestação por meio 
de ações e de uma tomada de decisão de forma rápida, eficaz e individualizada aos 
pacientes no pós-operatório de revascularização do miocárdio. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Protocolo de cuidados, Enfermagem, Pós-operatório. 
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SUMMARY 
 

This study proposes a Nursing attendance protocol for patients who were submitted to a 
myocardium revascularization surgery. To know the Nursing attendance rendered to the 
patients within the post-operative period of a myocardium revascularization surgery. Specific 
aims: To identify within the post-operative period the Nursing cares rendered to the patients 
who were submitted to the myocardium revascularization surgery; unveil the care limitations 
during this process and finally to propose a Nursing attendance protocol to be used within 
the post-operating period for the set-up of the care rendered to the patients who are 
recovering from a myocardium revascularization surgery.  The Referential Mark has 
concepts of Horta (1979) Nursing, human being, environment and affected basic human 
needs, as well as protocol of Nursing care. As Methodology: I did chose to use the 
attendance converging research (ACR), which allows the involvement of the subjects into the 
active research process with the intend to solve the problem under study within the 
systemizing of the attendance practice. A qualitative survey of a questionnaire applied to the 
subjects of research was performed by means of observation, being eight high level 
professionals (nurses) from the coronary unit. The attendance practice in the coronary unit 
did allow the application of an already created historical model and in its test and adaptation 
to the unit, diagnosis pertaining to the post-operating revascularization process were plotted.   
These were disclosed by a workshop with the subjects, having inquiries, adaptations been 
performed and necessary interventions been mediated. Analysis: After finishing the 
collection of data obtained by the questionnaires, they were examined and categorized 
according to the context they brought with them, so appearing two categories which are:  
First category: systemize, in order to care and Second category: Interact in the care, 
where the participation of the subjects did allow to form the bases for the care protocol 
construction. Final regards: After ending the work it is possible to observe, through the 
verified data, that the formulation of the care protocol and the participation of the subjects will 
allow to systemize and standardize the practice and with theoretical set-up, under analysis of 
the nurse will allow the choice of a care pertaining to a given existent situation, because it 
integrates competence and quality in the service rendering by means of actions and a quick, 
efficient decision customized to the patients who are in the myocardium revascularization 
post-operating period. 
 
KEY-WORDS: Care protocol, Nursing and Post-operating. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

3 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

As doenças cardiovasculares prevalecem como a principal causa de 

mortalidade no Brasil e no mundo, e representam a principal causa de 

incapacidades nesses tipos de agravo. Entre esses agravos, a doença arterial 

coronariana (DAC) é a principal causa de mortalidade. (NOBRE; SERRANO JR., 

2005) 

Conforme Nobre e Serrano Jr. (2005), o principal mecanismo patogenético da 

DAC é a obstrução arterial causada pela placa aterosclerótica (90%), bem como 

anormalidades congênitas das coronárias e arterite coronária associada às 

vasculites e pós-radiação, levando à isquemia miocárdica. O infarto agudo do 

miocárdio possui relevante impacto em termos de mortalidade e número de 

hospitalizações. 

 Para estes autores, a correção da isquemia miocárdica provocada pela 

obstrução das artérias coronárias ocorre através de tratamento cirúrgico ou da 

Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP). Assim, procura-se aliviar 

a angina do peito, melhorar a qualidade de vida, evitar o infarto do miocárdio e 

prolongar a vida. (NOBRE; SERRANO JR., 2005) 

Desse modo, a assistência de Enfermagem em pacientes com DAC pode ser 

dividida em dois grandes momentos: a prevenção da dor, que tem como metas 

principais a redução da ansiedade, a consciência do processo patológico, a 

compreensão dos cuidados prescritos, a adesão ao programa de autocuidado e a 

ausência de complicações, num processo de educação em saúde e o tratamento 

imediato e apropriado quando ocorrem os episódios de dor, visando sempre 

alcançar o bem-estar do indivíduo. 

Moraes et al. (1999) sustentam que a  visão de que o coração é um órgão 

central ou dominante do corpo faz com que qualquer distúrbio em sua função seja 

interpretado como uma “metáfora para a mortalidade súbita”. 

Através da visão crítica, o profissional enfermeiro poderá executar cuidados 

específicos, baseado no conhecimento científico, durante o processo de trabalho, 

onde a supervisão permite elaborar e executar um plano sistematizado de 

atendimento, estabelecendo uma relação com a equipe de trabalho, familiares, bem 

como com o próprio paciente, favorecendo a assistência integral e humanizada.  
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O enfermeiro, por ser um profissional que tem maior grau de proximidade com 

os pacientes e familiares, deve estar capacitado para promover o processo 

educativo, identificando as necessidades educacionais destes indivíduos, com suas 

necessidades de aprendizado, estilo de aprendizado e níveis de compreensão, suas 

crenças e valores, o autoconhecimento de suas condições de saúde e serviços de 

apoio existentes para a reabilitação dos pacientes. 

Segundo Huf (apud SOUZA, 2004, p.18), “o paciente é constituído de um todo 

que engloba a sua cultura, os seus princípios e valores, a sua religião ou filosofia de 

vida, a sua situação socioeconômica, o seu estado emocional e biológico, entre 

outros”. Sendo assim, o paciente confia seu “corpo enfermo” ao indivíduo cuidador 

no âmbito da saúde, dotado de suas próprias características, que devem ser 

valorizadas desde nossa formação acadêmica e durante nossa prática profissional. 

Conforme os preceitos da prática educadora e reabilitadora, espera-se que os 

indivíduos percebam seu estado atual de saúde. Cabe ao enfermeiro o cuidado e a 

avaliação das necessidades humanas básicas, e reconstrução do equilíbrio orgânico 

e mental, auxiliando e incentivando o autocuidado, de acordo com o potencial do 

paciente para tal. 

Neste contexto, a prática de enfermagem apresenta-se interligada às políticas 

de saúde, aos fatores econômicos e institucionais do país, à insuficiência de 

conhecimento técnico-científico de alguns profissionais, dentre vários outros fatores. 

Entretanto, cabe destacar que a má condução destes fatos propicia o 

desenvolvimento de um trabalho delineado por inseguranças, ansiedades e 

estresses (BRESCIANI, 2002). 

Neste trabalho, optei por propor um protocolo de assistência de Enfermagem 

em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização em virtude da falta de uma 

Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) institucionalizada na unidade 

estudada.  

Bittar, Pereira e Lemos (2006) destacam que o atendimento ao cliente deve 

ser baseado em um modelo de assistência sistematizada, que atua cuidando deste 

cliente devido a sua condição instável de ser baseado em conhecimento técnico-

científico permitindo, de forma qualificada, o atendimento integral, individualizado e 

humanístico. 

Para este estudo, optei pelo referencial teórico de Wanda de Aguiar Horta, 

devido a sua fundamentação nas necessidades humanas básicas. O referencial é 
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embasado e engloba leis que regem os fenômenos universais, tais como: a Lei do 

equilíbrio, que se refere à homeostase e hemodinâmica dos indivíduos, a Lei de 

adaptação, que remete à interação com o meio, buscando ajustes para manutenção 

do equilíbrio, e a Lei do holismo, que é o todo - indivíduo e meio (LEOPARDI, 1999). 

Para Horta (1979), as necessidades humanas básicas são essenciais à 

sobrevivência do homem no mundo, e as define como estados de tensões, 

conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos dos 

fenômenos vitais. Destas situações ou condições observa-se a necessidade de 

resolução, podendo ser aparente, consciente, verbalizada ou não. 

A mesma autora (1979, p. 39) afirma que, 

 
em estados de equilíbrio dinâmico, as necessidades não se manifestam, 
porém estão latentes e surgem com maior ou menor intensidade, 
dependendo do desequilíbrio instalado. São aquelas condições ou 
situações que o indivíduo, família e comunidade apresentam decorrentes 
do desequilíbrio de suas necessidades básicas que exijam uma resolução, 
podendo ser aparentes, conscientes, verbalizadas ou não. São exemplos 
de necessidades psicobiológicas: oxigenação, nutrição, sono e repouso, 
abrigo, integridade física, sexualidade, locomoção e eliminação. São 
exemplos de necessidades psicossociais: segurança, amor, liberdade, 
lazer, auto-estima, comunicação, independência, entre outras. 

 

 

Todas as necessidades estão intimamente inter-relacionadas, uma vez que 

fazem parte de um todo: o ser humano. É claro que se pode perceber a inter-relação 

mais estreita entre algumas necessidades e o distanciamento de outras, mas em 

maior ou menor intensidade, todas elas sofrem alterações quando qualquer uma se 

manifesta, seja por desequilíbrio causado por falta ou excesso de demandas. 

O processo de trabalho da equipe de saúde com indivíduos portadores de 

doença arterial coronariana (DAC) requer intervenções, observação e orientações 

constantes, através da aplicação dos instrumentos de trabalho disponíveis e 

necessários em cada fase de atendimento dos mesmos. No entanto, a integração da 

equipe com este indivíduo é de extrema importância, bem como a preservação de 

integridade física, oxigenação, entre outros fatores. 

Sendo assim, a equipe interdisciplinar deve unir esforços no cuidado ao 

indivíduo que necessita de uma cirurgia de revascularização, em consonância com 

essas idéias. Por fim, cabe destacar a questão norteadora para este estudo: como 
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realizar a assistência de enfermagem no período pós-operatório em pacientes 

submetidos à cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio? 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer a assistência de Enfermagem prestada aos pacientes no período 

pós-operatório de cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio numa unidade 

coronariana. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os cuidados de Enfermagem prestados aos pacientes 

submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio no período pós-

operatório; 

 

 Desvelar as limitações do cuidado, bem como as atribuições 

necessárias à equipe de Enfermagem no decorrer deste processo; 

 

 Propor um protocolo de assistência de Enfermagem, para ser 

utilizado na fundamentação do cuidado aos pacientes que se recuperam de 

cirurgia de revascularização do miocárdio no período pós-operatório. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA CARDÍACO 

 

3.1.1 Coração 
 

O coração é um órgão muscular oco, localizado no centro do tórax, sobre o 

diafragma, onde ocupa o espaço entre os pulmões. Sua função é bombear sangue 

para os tecidos, suprindo-os de oxigênio e outros nutrientes, ao mesmo tempo 

retirando dióxido de carbono e outros produtos da degradação metabólica. Na 

verdade existem duas bombas no interior desse órgão, localizadas nos lados direito 

e esquerdo do coração. O volume ejetado pelo coração direito é totalmente 

distribuído para os pulmões pela artéria pulmonar, enquanto que o sangue ejetado 

pelo coração esquerdo segue para o restante do corpo através da aorta. Estas duas 

bombas ejetam o sangue simultaneamente e aproximadamente na mesma 

velocidade de ejeção (SMELTZER e BARE, 2002). 

 

3.1.2 Suprimento arterial do coração 
 

O coração é suprido pelas artérias coronárias: direita e esquerda. Ambas são 

ramos da aorta ascendente e dão ramos para os átrios e os ventrículos à medida 

que passam no sulco coronário. Circundam a base dos ventrículos e originam-se dos 

seios aórticos direito e esquerdo, localizados na origem (raiz) da aorta ascendente. 

Não há linha de separação entre a distribuição ventricular das artérias coronárias. 

Deixando a aorta ascendente, as artérias passam anteriormente, uma de cada lado, 

da raiz do tronco pulmonar. Ambas as artérias coronárias fornecem vasa vasorun 

(pequenas artérias) para a aorta ascendente (MOORE, 2000). 

Para Smeltzer e Bare (2002), as artérias coronárias são os vasos que 

fornecem sangue ao músculo cardíaco, que requer aporte metabólico acentuado de 

oxigênio e nutrientes. O coração utiliza aproximadamente 70 a 80% do oxigênio 

liberado pelas artérias coronárias, por outro lado, outros órgãos utilizam, em média, 

apenas um quarto do oxigênio que lhes é fornecido.   
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Segundo esses mesmos autores, a parede do lado esquerdo do coração é 

suprida, em grande parte, pela artéria coronária principal esquerda, esta se divide 

em vários ramos calibrosos que descem (artéria coronária descendente anterior 

esquerda) e atravessam o lado esquerdo do miocárdio (artéria circunflexa). A parede 

do coração direito é irrigada de forma semelhante por uma artéria coronária direita. 

Ao contrario de outras artérias, as coronárias são perfundidas durante a diástole 

(BRAUNWALD; ZIPES; LIBBY, 2003). 

 

3.2 DOENÇA ARTERIAL CRÔNICA (DAC) 

 

A aterosclerose consiste no acúmulo anormal de substâncias lipídicas, ou 

gordurosas, e tecido fibroso na parede vascular, causando uma resposta inflamatória 

repetitiva para a lesão da parede arterial e uma alteração nas propriedades 

biofísicas e bioquímicas, de forma progressiva causando bloqueios ou estreitamento 

do vaso, reduzindo o fluxo sanguíneo para o miocárdio. Mas pode ser contida ou em 

alguns casos revertida (SMELTZER; BARE, 2002). 

As estrias gordurosas ocorrem na camada íntima da parede arterial onde os 

lipídios são depositados, e continuam a se desenvolver através de fatores genéticos 

e ambientais causando uma resposta inflamatória. Os linfócitos T e os monócitos 

(macrófagos), infiltram-se para ingerir os lipídios, executam a ação e , em seguida, 

morrem. As células musculares lisas do vaso se proliferam e formam uma capa 

fibrosa para o núcleo lipídico morto: o ateroma ou placa. Esta capa quando espessa 

tende a permanecer estável é resistente ao estresse a partir do fluxo sangüíneo e da 

movimentação do vaso. Quando fina, o núcleo lipídico pode crescer e se romper,  

provocando hemorragia e desenvolvendo um trombo, que obstrui o fluxo e leva a 

morte cardíaca súbita ou a um infarto agudo do miocárdio (IAM), por meio da 

isquemia e morte do tecido cardíaco (BRAUNWALD; ZIPES; LIBBY, 2003). 

 Os sintomas e complicações ocorrem de acordo com o grau de estreitamento 

da luz arterial, a formação do trombo, o estreitamento, a obstrução do fluxo 

sanguíneo para o miocárdio de forma progressiva, o aporte sanguíneo (oferta) 

inadequado de oxigênio para o músculo cardíaco produz a isquemia (SMELTZER; 

BARE, 2002). 

A angina é um desconforto torácico associado à isquemia miocárdica. 

Normalmente como um desconforto subesternal, pressão, peso ou sensação de 
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opressão, freqüentemente se irradiando na porção média do tórax, ao braço 

esquerdo (face ulnar), pescoço e mandíbula, podendo ou não apresentar dispnéia, 

diaforese e náuseas. Deflagrada pelo esforço físico ou estresse emocional e 

aliviado, de imediato pelo repouso ou medicamento (BRAUNWALD; ZIPES; LIBBY, 

2003). 

Uma conseqüência já citada anteriormente é o infarto ocasionado pela 

diminuição significante e/ou duração expressiva, lesão irreversível ou morte das 

células miocárdica (SMELTZER; BARE, 2002). 

 Para Mussi (2004) a lesão vai além das células, ela atinge abruptamente o 

cotidiano das pessoas, causando um rompimento que nos leva a crer na finitude do 

corpo e no medo da morte. Este impacto na vida das pessoas explícita a 

necessidade de medidas preventivas nos portadores de doenças coronarianas,     

 

3.3 OUTROS FENÔMENOS 

 

 Outros fenômenos incluem o vasoespasmo (constrição ou estreitamento 

súbito) de uma artéria coronária, trauma miocárdico (forças: internas ou externas), 

doença estrutural, as anomalias congênitas, o aporte diminuído de oxigênio devido a 

perda sangüínea aguda, anemia, hipotensão e a demanda aumentada de oxigênio 

pela freqüência cardíaca rápida, tireotoxicose ou ingestão de cocaína 

(BRAUNWALD; ZIPES; LIBBY, 2003). 

 

3.4 FATORES DE RISCO 

 

Os fatores de risco para doenças coronarianas podem ser irreversíveis, isto é, 

estão prioritariamente ligados aos aspectos biológicos e o indivíduo não pode 

controlá-los ou alterá-los; ou reversíveis aqueles passíveis de controle ou prevenção, 

na sua maioria derivados do estilo de vida adotado (LESSA  apud LIMA e ARAÚJO, 

2007). 
Smeltzer e Bare (2002) incluem nos seus escritos fatores apontados pelos 

estudos epidemiológicos que aumentam a probabilidade da cardiopatia se 

desenvolver como: Fatores de Risco Não-modificáveis; Fatores de Risco 

Modificáveis.  
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Já Adair e Havranek (1996) incluem fatores de risco menores como podemos 

descrever a seguir: Fatores de Risco Não-modificáveis como: história familiar de 

cardiopatia coronariana; aumento da idade; sexo (a cardiopatia ocorre três vezes 

mais em homens que em mulheres na pré-menopausa) e a raça (incidência mais 

elevada de cardiopatia em afro-americanos que na raça branca). Os Fatores de 

Risco Modificáveis como: nível sangüíneo elevado de colesterol; fumo; 

hipertensão arterial; Diabetes Melittus; falta de estrogênio em mulheres; inatividade 

física; obesidade; e estresse. E os Fatores de risco menores são: obesidade; estilo 

de vida sedentário; estresse psicológico; personalidade do tipo A; gota; 

hiperuricemia; uso de contraceptivos orais e tolerância diminuída de glicose.  

 
 

3.5 TRATAMENTO 

 

O objetivo é diminuir os agravos que prejudicam as demandas de oxigênio do 

miocárdio e aumentar o seu aporte de oxigênio. Em nível clínico, esses objetivos são 

alcançados através da terapia farmacológica e do controle dos fatores de risco 

(ADAIR; HAVRANEK 1996). 

 

3.6 PRESCRIÇÕES INVASIVAS E TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 
3.6.1 Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea (ACTP) 

 

Realizada em pacientes cujo ateroma oclui pelo menos 70% da luz interna de 

uma artéria coronária (risco isquêmico miocárdico) ou aqueles que não respondem a 

tratamentos clínicos, com propósito de “quebrar” o ateroma em artéria coronária 

esquerda que não demonstrem fluxo colateral para as artérias circunflexa e 

descendente anterior esquerda. (SMELTZER; BARE, 2002). 
As artérias são examinadas em laboratório de hemodinâmica sendo verificada 

a localização, extensão e calcificação do ateroma, através de cateteres vazados, 

denominados bainhas, que são inseridos usualmente em artéria ou veia femural ou 

braquial, e servem de condutos para outros cateteres. Quando é verificado um 

ateroma um cateter de dilatação é inserido através do cateter-guia e posicionado 

sobre a lesão (visto pelas radiografias), o balão é inflado com um agente de 
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contraste radiopaco (corante) que serve para visualizar vasos sangüíneos e realizar 

uma pressão contínua e oscilante (segundos), possivelmente comprimindo o 

ateroma. Sendo que as artérias adventícia e média são estiradas (SMELTZER; 

BARE, 2002). 

  

3.6.1.1 Complicações 

 

    Durante o procedimento de ACTP pode ocorrer dissecção, perfuração, 

fechamento súbito ou vasoespasmo da artéria coronária, IAM agudo, disritmias 

agudas e paradas cardíacas, podendo ser necessário procedimento cirúrgico de 

emergência. Depois do procedimento podem englobar súbito fechamento e as 

complicações vasculares, como o sangramento retroperitoneal, hematoma, pseudo-

aneurisma, fístula arteriovenosa, trombose arterial ou embolização distal 

(BRAUNWALD; ZIPES; LIBBY, 2003). 

 

3.6.2 Stent de Artéria Coronária   

 

É uma rede de aço inoxidável traçada que proporciona o suporte estrutural 

para um vaso com risco de fechamento agudo. Colocado sobre o balão insuflado da 

angioplastia, esta rede se expande e pressiona a parede vascular, mantendo a 

artéria aberta, quando o balão é retirado o stent fica na artéria. De forma a prevenir a 

formação de trombos este paciente necessitará de medicamentos antiplaquetários 

(SMELTZER; BARE, 2002). 

 

3.6.3 Aterectomia 
 

Procedimento intervencional invasivo para retirada do ateroma, ou placa a 

partir de uma artéria coronária, onde um cateter (com lascas de diamante 

impregnadas na extremidade) de broca que escanhoa a lesão e remove os 

fragmentos (pulverizando) sendo necessárias várias passadas para conseguir 

resultado satisfatório (SMELTZER; BARE, 2002). 
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3.6.4 Revascularização Transmiocárdica Percutânea (PTMR) 

 
 

No laboratório de cateterismo cardíaco, um cateter fibróptico é guiado até o 

ventrículo esquerdo, normalmente pela artéria femural até a área isquêmica do 

coração, enquanto um feixe de laser produz um canal (cada procedimento de 20 a 

40) que queima para dentro do miocárdio, mas não o atravessa. De forma que o 

sangue flua do ventrículo para dentro dos canais diminuindo a isquemia. Em 

semanas ou meses os canais se fecham, ocorre a formação de novos vasos 

sanguíneos (em resposta ao processo inflamatório pela queima do laser), de forma a 

diminuir os sintomas da isquemia cardíaca (SMELTZER; BARE, 2002). 

 

3.7 REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA 

 

Principal tratamento cirúrgico utilizado na correção da isquemia miocárdica 

provocada pela obstrução das artérias coronárias de modo a aliviar a angina do 

peito, melhorar a qualidade de vida e evitar o infarto do miocárdio. Onde um vaso 

sangüíneo de outra parte do corpo é enxertado no vaso sangüíneo ocluído, de modo 

que o sangue possa fluir em torno da oclusão (NOBRE; SERRANO JR., 2005). 

Para Galdeano et al. (2003) o objetivo deste tratamento é aliviar a angina e 

preservar a função do miocárdio e, devido a complexidade dos cuidados requeridos 

durante o período perioperatório as intervenções de Enfermagem devem estar 

fundamentadas em um método cientifico que privilegia a tomada de decisão e 

organiza a assistência.    

Gomes (2004) postula que a cirurgia de revascularização do miocárdio (RM) 

se constitui no tratamento padrão da doença coronária isquêmica em vários 

subgrupos de indivíduos. A possibilidade de abordagem de todas as artérias 

coronárias comprometidas e a manutenção dos resultados a médio e longo prazo 

torna essa cirurgia atrativa como método de escolha quando comparada com outras 

terapêuticas.  

Segundo Nobre e Serrano Jr. (2005), a escolha de tratamento de clientes com 

as seguintes condições: angina que não pode ser controlada por terapias clínicas; 

angina instável; um teste positivo de tolerância aos esforços e lesões ou bloqueio 

que não possam ser tratados por ACTP; uma lesão ou bloqueio da artéria coronária 
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esquerda superior a 60%; complicações decorrentes da ACTP ou de ACTP mal 

sucedida. 

As artérias coronárias a serem desviadas devem apresentar pelo menos uma 

oclusão de 70% (50% quando é a artéria coronária esquerda). Quando o bloqueio 

envolve menos de 70% da artéria, uma quantidade de sangue suficiente ainda irá 

fluir através da artéria bloqueada para evitar o fluxo sangüíneo adequado através do 

enxerto. Em conseqüência disso, o enxerto irá coagular, prejudicando efetivamente 

a cirurgia (NOBRE; SERRANO JR., 2005). 

Realizado sobre o efeito de anestesia geral, comumente o cirurgião faz uma 

esternotomia mediana. Em seguida, um vaso sangüíneo de outra região do corpo do 

cliente (p.ex. veia safena, artéria mamária interna esquerda, artéria radial, artéria 

gastroepiploica direita, artéria epigástrica inferior) é enxertado distal na lesão da 

artéria coronária, desviando-se da obstrução, em seguida a incisão é fechada e o 

cliente é internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (NOBRE; SERRANO JR., 

2005).   

 

3.7.1 Revascularização miocárdica com circulação extra corpórea 

 

A escolha do enxerto é de extrema importância, pois a permeabilidade está 

intimamente associada à morbidade e à mortalidade. A veia safena é o principal 

enxerto utilizado. Contudo, tornou-se aparente o aumento do número de pacientes 

operados que voltam a apresentar angina ou infarto agudo do miocárdio, causados 

pela progressão de aterosclerose nos enxertos de veia safena, que sofrem 

proliferação endotelial quando conectadas a circulação arterial podendo desenvolver 

doença obstrutiva caracterizada por trombose e hiperplasia da intima entre o quinto 

e décimo ano pós-operatório, tendo como conseqüência retorno da angina e 

necessidade de nova intervenção cirúrgica (NOBRE; SERRANO JR., 2005). 

  

 Artéria torácica interna: Anastomosada na artéria coronária interventricular 

anterior, mostrando que a artéria torácica interna esquerda pode estar livre de 

hiperplasia e de doença aterosclerótica em longo prazo, com redução de 

eventos isquêmicos e de reoperação (NOBRE; SERRANO JR, 2005). 

 Artéria radial: A artéria radial possui rica camada média muscular, tendo 

como principal característica maior predisposição ao vasoespasmo, mas se 
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comparada à artéria torácica interna sua resposta aos agentes 

vasoconstritores é duas vezes maior, com o uso de bloqueadores de canal de 

cálcio (NOBRE; SERRANO JR, 2005). 

 

Um dos fatores importantes para prevenir o espasmo da artéria radial e a 

oclusão precoce se encontra na revascularização de artérias coronárias com lesões 

críticas em que o fluxo coronário nativo seja pequeno e não ocorra competição de 

fluxo. Neste caso, o segundo enxerto é mais utilizado, quando não se podem utilizar 

ambas as artérias torácicas internas (BRAUNWALD; ZIPES; LIBBY, 2003). 

  

3.7.2  Revascularização miocárdica sem circulação extra corpórea 
 

Com a estabilização regional da artéria coronária desenvolveu-se uma 

revascularização completa e maior uso de enxertos arteriais. Estudos mostram não 

haver diferença significativa entre pacientes de baixo risco submetidos à 

revascularização com ou sem circulação extracorpórea. Porém quando avaliada a 

cineangiocoronariografia pós-operatória, observa-se mais enxertos ocluídos em 

circulação extracorpórea, podendo influenciar a evolução clinica em longo prazo 

(NOBRE; SERRANO JR, 2005). 

 

3.8 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM  

 

 Gasperi e Radünz (2006) dimensionam uma ampla atuação do enfermeiro 

em uma unidade coronariana, levando sempre em consideração o atendimento 

integral, assistindo ao cliente em todos seus aspectos: biopsicossocial, englobando 

neste meio, também sua família que aliada ao cuidado é agente ativo no processo 

de cura e reabilitação. 

Pode-se afirmar que uma assistência adequada depende de toda equipe 

multiprofissional e o desempenho de cada um, em especial a equipe de 

enfermagem, que são os membros que atuam de modo direto ao cliente por se tratar 

de uma situação única. Portanto, deve ser encarada de diferentes formas garantindo 

o direito de autonomia dos clientes.  

Morton et al. (2007) mencionam que o  período pós-operatório depende da 

condição pré-operatória do paciente, onde fatores podem aumentar a mortalidade 
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(idade, sexo, cirurgia similar prévia-reoperação, ocorrência pré-operatória de infarto 

agudo do miocárdio) e outras condições concomitantes (diabetes mellitus, doença 

vasculares periférica, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crônica) onde 

o conhecimento dessas condições permite antecipar problemas na avaliação dos 

processos fisiológicos e desta forma prever intervenções necessárias. Estas autoras 

dizem que os objetivos imediatos da Enfermagem no pós-operatório são as 

adequadas manutenções da ventilação, da oxigenação e da estabilidade 

hemodinâmica.  

Visto que Meltzer (2000) relata que a unidade coronariana tem um sistema de 

enfermagem, no qual o número de vidas salvas é diretamente proporcional à 

competência da equipe de enfermagem, sendo esta equipe o elemento mais 

importante.  

Galvão, Sawada e Rossi (2002) afirmam que ao se utilizar da sistematização 

da assistência de enfermagem no período perioperatória, a enfermagem possibilita a 

melhoria da qualidade do cuidado prestado ao paciente. Isto ocorre porque se trata 

de um processo individualizado, planejado e contínuo, que pode ser avaliado e re-

avaliado devido às características especificas de um paciente cirúrgico nos períodos 

pré, trans e pós- operatório.   

Salientando que Gasperi e Radünz (2006) remetem à importância da atuação 

do enfermeiro no período pós-operatório de cirurgia de revascularização do 

miocárdio na qual o cliente se encontra ainda em sedação ou sonolento, com um 

tubo orotraqueal e drenos apresentando dor e sem condições de falar ou respirar. 

Ainda que se encontre sob ventilação mecânica pode ocorrer instabilidade 

hemodinâmica. Independente destes ou outros fatores, o paciente necessita, além 

de cuidados físicos, necessita de cuidados psicológicos por meio da comunicação e 

da educação em saúde. Tudo isso serve para orientá-lo sobre o término da cirurgia, 

onde se encontra, questionamento sobre a intensidade da dor e atuando também 

com orientações sobre mudanças no estilo de vida, alimentação e outras 

modificações que serão necessárias para uma melhor qualidade de vida.  

As orientações de Enfermagem, quando inseridas no processo do cuidar, 

devem visar ao cuidado holístico do paciente. Para isso os enfermeiros necessitam 

basear os seus conhecimentos em múltiplos fatores, não se fundamentando apenas 

na patologia ou no procedimento cirúrgico, mas também nos vários fatores que se 

inter-relacionam com a saúde do paciente (POTTER; PERRY, 2004).  
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Lima e Araújo (2007) em sua pesquisa abordam que ao se trabalhar com 

alterações cardiovasculares é de fundamental importância considerar a prática do 

auto cuidado do paciente portador dessa doença, visto que o cuidado é 

indispensável para melhoria da qualidade de vida e redução dos riscos de 

complicações. 

Importante a ressalva de Bittar, Pereira e Lemos (2006) que, para se obter um 

cuidado de Enfermagem adequado às exigências de um cliente crítico, é preciso 

uma estrutura organizacional específica, tanto em relação aos cuidados humanos 

quanto aos recursos físicos e materiais.  

 

3.9 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

  

Conforme a Resolução 272/2002 do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), a assistência de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro que 

utiliza métodos e estratégias de trabalho, cientificam e identificam situações 

saúde/doença, subsidiando ações de assistência de enfermagem que possam 

contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do 

indivíduo, família e comunidade (BRASIL, 2002). 

De acordo com a Lei 7498/86 que legisla sobre o exercício dos profissionais 

de enfermagem, ao enfermeiro incube privativamente: a implantação, planejamento, 

organização, execução e avaliação do processo de enfermagem (BRASIL, 2002)  

Para Galvão, Sawada e Rossi (2002), o processo de enfermagem possibilita 

uma prática de enfermagem sistemática, lógica e racional que organiza a assistência 

e compreende cinco passos inter-relacionados: coleta de dados, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação.      

Estas etapas são executadas na consulta de enfermagem da seguinte forma: 

  

 Histórico: (entrevista) conhecer hábitos individuais e biopsicossociais 

visando à adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a 

identificação de problemas passiveis de serem abordados nas intervenções 

de enfermagem (HORTA, 1979). 

 Exame físico: (técnicas) inspeção, ausculta, palpação e percussão, 

efetuando levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e 
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anotações das anormalidades encontradas para validar informações 

obtidas (histórico) (HORTA, 1979). 

 Diagnóstico de enfermagem: refere como diagnóstico de enfermagem a 

identificação das necessidades do ser humano que precisa de atendimento 

e a determinação, pelo enfermeiro, do grau de dependência deste 

atendimento em natureza e extensão. Após ter analisado os dados colhidos 

no histórico e exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as 

necessidades básicas afetadas e seu grau de dependência, fazendo 

julgamento clinico sobre as respostas do individuo, da família e 

comunidade, aos problemas, processos de vida vigentes e potenciais 

(HORTA, 1979). 

 Prescrição de enfermagem: conjunto de medidas que direciona e coordena 

a assistência de enfermagem ao cliente de forma individualizada e 

continua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, recuperação e 

manutenção da saúde (HORTA, 1979). Seria a implementação do plano 

assistencial pelo roteiro diário (ou aprazado) que coordena a ação da 

equipe de enfermagem na execução dos cuidados adequados ao 

atendimento das necessidades humanas básicas e específicas do ser 

humano. 

 Evolução de enfermagem: identifica a evolução de enfermagem como o 

relato diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorrem no ser 

humano enquanto estiver sob assistência profissional, ou seja, uma 

avaliação global do plano de cuidados. Desse registro constam os 

problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados 

prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas subseqüentes.  

 

Para Bittar, Pereira e Lemos (2006), a enfermagem em sua evolução na 

assistência propõe novas alternativas de assistência e desenvolve uma metodologia 

própria de trabalho incorporada ao método científico e fundamentada no processo 

de enfermagem, que atua de forma a qualificar o cuidado e podendo desenvolver 

sua evolução como profissional de ação com respaldo em questões científicas.  

Atualmente, 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 
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reconhecido como um guia para o planejamento e implementação dos cuidados de 

enfermagem (BITTAR; PEREIRA; LEMOS 2006). 

Creio que a validação da coleta de dados, através do instrumento criado 

permite levantar questões que fazem com que a sistematização tenha um 

embasamento adequado e coerente com a unidade coronariana.  

No estudo realizado por Galdeano et al. (2006),  considera-se no processo de 

enfermagem a identificação de diagnósticos de enfermagem no período pós-

operatório de cirurgia cardíaca e fica claro a importância da implementação através 

da padronização do cuidado  permitindo sua qualificação e a resolução de 

problemas identificados. 

 

3.10 PROTOCOLOS  

 

A palavra protocolo tem sua origem de prôtos palavra grega que significa 

primeiro e, kolla: cola. Um “protokollori” foi o primeiro folheto colocado sobre rolos 

que serviam de formulários para latinos e bizantinos onde eram endereçadas 

correspondências oficiais ao reis e ministros (FORMARIER; JOVIC,1993). 

Larouse apud Formarier; Jovic (1993, p. 127), escreve que “protocolo é o 

conjunto dos costumes, das formalidades que se devem respeitar em certas 

circunstâncias e em certas cerimônias”.   

Chaves et al. (2008) consideram em seu estudo que protocolo é um desenho 

padronizado da estrutura dos dados e as normas a serem seguidas em uma 

determinada tarefa e ou procedimento    

Segundo Formarier e Jovic (1993), para realizar um protocolo, o individuo 

deve dispor de argumentos (pesquisas cientificas) ou de uma representação viável 

do que é possível fazer, e como objetivo principal este documento deve motivar e 

certificar as ações previstas.  

Esses autores distinguem-se os tipos protocolos utilizados pela enfermagem e 

salientam que estes não podem ser vistos como uma ficha técnica ou lista de 

checagem. Protocolo Fechado: aquele cujo é respeitada uma ordem exata, não 

permitindo uma expansão ou outra iniciativa, podendo ser adaptado em qualquer 

situação e a qualquer pessoa, tem-se uma seqüência cronológica com termos 

precisos (FORMARIER; JOVIC, 1993). 
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Já o Protocolo aberto, cuja ação não é programada, permite uma 

investigação e tomadas de decisões diferenciadas de abordagens e se definem em 

função a um referencial preciso e pré-determinado transformando o objeto de 

pesquisa (FORMARIER; JOVIC, 1993). 

Os protocolos de cuidados de enfermagem possuem objetivos que levam em 

conta: a apresentação dos costumes onde diferentes maneiras de fazem partem 

de um grupo que deve permitir e despertar confiança entre todos apesar de ser 

inconstante. Hábitos, normas ou saber-fazer se não forem tratados como uma lista 

de checagem pode ser timidamente considerada protocolos de cuidados 

(FORMARIER; JOVIC, 1993). 

A Necessidade de formalização dos conhecimentos empíricos onde se 
trata de reconhecer as experiências do cotidiano, formalizando uma estrutura de 

conhecimentos científicos. (FORMARIER; JOVIC, 1993). 

O Aperfeiçoamento da qualidade dos cuidados, por tratar-se de serviços 

onde os enfermeiros utilizam um mesmo protocolo científico, há um reconhecimento 

e a demonstração que ali existe uma qualidade de serviço e que eficácia da 

aplicação foi aprovada e testada, trazendo bons resultados (FORMARIER; JOVIC, 

1993). 

A Racionalização dos cuidados em Enfermagem: onde se trabalha os 

processos a fim de obter um melhor resultado, e com isso racionalizar o processo 

para obter a redução de custos, de forma tão eficaz quanto à que já havia sendo 

realizada (FORMARIER; JOVIC, 1993). 

Cientifização dos cuidados em Enfermagem: aqui são colocados os 

protocolos que fazem parte de um corpo de conhecimento, onde as escolas baseiam 

os programas de aprendizagem dos alunos, por sua vez estes devem ser publicados 

para que também seja reutilizado e avaliado constantemente (FORMARIER; JOVIC, 

1993). 

Segundo Formarier e Jovic (1993), para a elaboração de um protocolo 

cientifico são necessários a seguinte seqüência descrita a seguir:  

 

1. Problematização: esta fase consiste na definição dos elementos que 

constituem suas limitações e a materialização traçando pontos que venham a 

ser solucionados. 
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2. Documentação: toda pesquisa cientifica passa por essa fase, e esta 

se subdivide em uma etapa preliminar que consiste em revisão de literatura e 

ou consulta bibliográfica sobre o sujeito estudado bem como a escolha do tipo 

de protocolo (aberto ou fechado) que será usado. A etapa de construção 

consiste no uso dos dados teóricos clínicos entre outros que servirão para a 

elaboração do protocolo. 

3. Construção metodológica: nesta etapa, a abordagem metodológica 

será a mesma, seja em protocolos abertos ou fechados. As construções 

metodológicas do protocolo podem ser baseadas num protocolo existente, 
em estudos comparativos, nos conhecimentos teóricos, ou baseada em 
uma comparação (paralela) de consensos. Este é colocado em paralelo a 

outros consensos que exigem a avaliação de pessoas especializadas no 

assunto bem como pode pertencer a outras especialidades como: 

enfermagem, medicina, biologia, psicologia, dentre outras. 

4. Avaliação: esta etapa está apoiada na confiabilidade, validade e 

eficácia dos resultados, que será realizada após o emprego do protocolo 

sobre a população alvo, deve ser repetida periodicamente evitando 

complicações. 

 

Entre os trabalhos descritos como protocolos de cuidados de enfermagem em 

Santa Catarina estão os seguintes: o protocolo de cuidados a pacientes em uso de 

ventilação não-invasiva de Santana e Lunardeli, de 2005; o protocolo de cuidados a 

pacientes em uso de ventilação invasiva de Brüggmann e Caetano, de 2006; e o 

protocolo de assistência de Enfermagem a pacientes com Traumatismo Crânio-

Encefalico severo internados em Unidade Intensiva de Marcon, de 2002. Este último 

tem a seguinte concepção: 

 
o protocolo promove uma estrutura cientifica para a coordenação e a sua 
integração ao paciente (...), ao mesmo tempo, integra competência e 
qualidade na prestação desse cuidado (...) Por conseqüência, tem –se um 
protocolo de cuidados de Enfermagem que concentra em uma única 
unidade: o diagnóstico, o  suporte e as ações de Enfermagem. A 
universalização dos cuidados facilita a compreensão da abrangência do 
problema, favorecendo assim, a tomada de decisão de forma rápida, eficaz 
e individualizada (MARCON, 2002, p.50).     
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Em outro estudo há referência sobre a base de um protocolo realizado por 

Freitas e Rocha, de 2003. Trata-se da assistência realizada a pacientes queimados 

que torna mais compreensível quando ambos, profissionais da enfermagem e 

pacientes são contemplados com a sistematização. Ressalta-se o cuidado em cada 

fase, permitindo a avaliação destes através da supervisão e facilitando a educação 

continuada e permanente dos demais profissionais de enfermagem atuantes ou 

ingressantes no serviço. 
 
 

3.11  UNIDADE CORONARIANA E AS POLÍTICAS NACIONAIS DE SAÚDE 

 

O enfermeiro/gestor precisa definir formas de monitorar e avaliar a política de 

humanização se fazendo necessária à criação de indicadores que possam direcionar 

e demonstrar, não somente mudanças nos quadros saúde-doença, mas também 

provocar e buscar outras reflexões que repercutam ações diferenciadas em todos os 

níveis de gestão. Isto se dá por meio da análise de situações existentes nos serviços 

de saúde que qualifiquem as práticas, seus processos e resultados (BRASIL, 2007). 

Cabe ressaltar que na unidade coronariana, a política de humanização segue 

seus preceitos de unicidade, autenticidade e individualidade do ser humano, visto 

que os profissionais atendem seus clientes de forma integralizada. As orientações 

durante o período de internação sejam elas na unidade coronariana, emergência ou 

unidade de internação, podem permitir a referência e contra-referência, buscando 

seu acompanhamento no ambulatório e na reabilitação cardíaca, instruindo o 

paciente sobre a importância do acompanhamento na instituição e em unidades de 

saúde. Porém, pude perceber que ainda devem ser trabalhadas as questões de 

acolhimento à família em todas as fases do processo de internação e da ambiência 

onde a estrutura da unidade dificulta o processo de humanização por diminuir a 

privacidade do cliente, tais como ruídos e iluminação que atrapalham o sono. 

O avanço da Política de Humanização no cenário da assistência à saúde no 

Brasil depende da organização, participação e envolvimento dos gestores, 

trabalhadores de saúde e usuários do sistema. Com a participação dos diversos 

segmentos é possível rever a gestão dos serviços, os processos de trabalho no SUS 

e sua adequação a realidade que se apresenta, construindo relações mais solidárias 

entre gestores/trabalhadores/usuários visando uma assistência de maior qualidade. 

Essa visão é fortalecida pelo atual ministro da saúde, Dr. José Gomes Temporão, 
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que em seu discurso de posse ocorrido em 19 de março de 2007, fez a seguinte 

citação: “Fortalecer e disseminar nacionalmente a política de humanização 

estendendo-se ao conjunto de práticas no processo de produção dos cuidados em 

saúde, assegurando acolhimento, conforto, respeito e qualificação técnica na 

atenção ao cidadão usuário do SUS” (BRASIL, 2007). 

Quando o paciente é atendido, surge outra questão importante para a 

continuidade do tratamento: se o responsável poderá adquirir as medicações que 

são prescritas na liberação. Pois a maioria da população atendida dispõe de poucos 

recursos. Dentro deste contexto, o enfermeiro deve orientar o responsável quanto à 

possibilidade de adquirir nas unidades de saúde, através da farmácia básica, 

farmácia popular, farmácia da universidade ou orientar ao responsável sobre a 

possibilidade de comprar o remédio. (BRASIL, 2007). 

Outra política nacional que atende todos os níveis do SUS é a de atenção às 

urgências que organiza a assistência desde as unidades básicas, equipes de saúde 

da família até os cuidados pós-hospitalares na convalescença, recuperação e 

reabilitação. Isto tudo seguindo os preceitos de promoção da saúde e solidariedade 

com ação necessária e ágil (BRASIL, 2007). 

Todos os membros da equipe sabem dos princípios do PNH, mas acredito 

que muito há que se fazer na instituição em questão. São de conhecimento geral os 

problemas enfrentados pelo PNH e não me cabe a relatá-los no momento, porém 

recomendo que haja mais compromisso com o paciente que necessita de cuidados, 

mais compromisso com a profissão de enfermagem e mais compromisso com o 

coletivo. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

  
 

Este capítulo apresenta o referencial que preconiza o trabalho da 

enfermagem e a reflexão de sua utilização através da sistematização de sua 

assistência voltada sempre ao reconhecimento da profissão e da qualificação de seu 

serviço. 
Leopardi (1999) diz que as teorias sobre os modos de pensar e os de fazer  

se constituem uma parte importante na identificação de uma profissão, uma vez que 

fornece base para conciliar sua identidade. A partir das teorias é que se busca 

identificar o objeto do trabalho, os instrumentos e objetivos profissionais, projetando 

ações de forma organizada e sistemática refletindo diretamente na assistência.  

 

4.1 PRESSUPOSIÇÕES BÁSICAS 

 

As pressuposições básicas que guiam este marco referencial são os 

preconizados por Horta (1979, p.29):  

 

 A enfermagem respeita e mantém a unicidade, autenticidade e 

individualidade do ser humano; 

 A enfermagem é prestada ao ser humano e não à sua doença ou 

desequilíbrio; 

 Todo cuidado de enfermagem é preventivo, curativo ou de reabilitação; 

 A enfermagem reconhece o ser humano como membro de uma família 

e de uma comunidade; 

 Reconhece o ser humano como elemento participante ativo do seu 

autocuidado. 

 

Assim, Wanda de Aguiar Horta (1979) idealiza a enfermagem como 

assistência e o atendimento às necessidades humanas básicas, com a finalidade de  

torná-lo independente dessa assistência pelo ensino do autocuidado por meio da 

recuperação, promovendo acima de tudo a saúde. 
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4.2  CONCEITOS 

 

Para a operacionalização desse projeto optei como marco referencial alguns 

conceitos da Teoria das Necessidades Básicas, de Wanda de Aguiar Horta (1979), 

tais como: Enfermagem, Ser Humano, ambiente, necessidades humanas 

básicas afetadas, assim como o protocolo de cuidados de Enfermagem (PCE) 

de Marcon (2002). 

 
4.2.1 Enfermagem  

 
É uma ciência aplicada que visa o reconhecimento do ser humano-cliente, 
que tem necessidades humanas básicas, as quais são estadas de tensões, 
conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios 
homeodinâmicos dos fenômenos vitais (HORTA, 1979, p.29). 

 

Enfermagem neste estudo refere-se ao cuidado humanizado e integral ao 

paciente e família, voltado para as suas reais necessidades. Onde o objetivo requer 

que atendamos o paciente em todo seu âmbito biopsicossocial tais como: 

oxigenação, hidratação, eliminação, sono e repouso, integridade cutâneo-mucosa, 

regulação, ambiente e as necessidades de aceitação, auto-estima e participação, de 

forma a respeitar seu direito como ser humano, atuando através dos princípios da 

bioética.    

 

4.2.2 Ser Humano  
 

É a parte integrante do universo dinâmico e, como tal sujeito a todas as leis 
que o regem, no tempo e no espaço. Em constante interação com o 
universo, dando e recebendo energia. A dinâmica do universo, dando e 
recebendo energia. A dinâmica do universo provoca mudanças que o levam 
aos estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e espaço. O ser humano 
se distingue dos demais seres do universo por sua capacidade de reflexão, 
por ser dotado do poder de imaginação, além de poder unir presente, 
passado e futuro (HORTA, 1979, p.28). 

 
 

Ser humano, neste estudo, é representado por dois personagens importantes 

do processo do cuidado: pacientes cardíacos e enfermeiros que exercem sua função 

numa unidade especializada em cardiologia de um hospital da rede pública, que 

através da comunicação e interação entre estes participantes, por meio das 
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experiências, do relacionamento e o respeito às pessoas, suas opiniões, percepções 

e necessidades biopsicossociais sejam atendidas de modo que seja garantindo um 

estado de equilíbrio e um ambiente adequado tanto para o paciente como para o 

desenvolvimento do trabalho. 
 

4.2.3 Ambiente 
 

Diz respeito a todas as condições do ecossistema que permitem ao 
individuo atender correta e completamente suas necessidades tais como: 
ambiente físico, normas e regulamentos, grupo social, família, clima e outras 
condições do ecossistema (HORTA, 1979, p.60). 

 

 

Segundo Horta (1979), o homem e o ambiente estão continuamente trocando 

matéria e energia um com o outro e, sendo assim, o homem experimenta seu 

ambiente como uma onda ressonante. 

O ambiente neste estudo possui duas características denotadas pela 

estrutura física considerada o ambiente externo, que compreende os elementos 

físicos, culturais e sociais, que permanece em contínua e mútua transformação, e o 

ambiente interno, como resposta às reações psicológicas e biológicas do profissional 

e paciente pela instabilidade de energia existente neste tipo de unidade.  

 

4.2.4 Necessidades Humanas básicas 

 
Como estados de tensões resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos 
dos fenômenos vitais, podem estar associadas a alterações em diversos 
aspectos do corpo humano, entre elas a mecânica corporal, a regulação 
neurológica, a nutrição, a condição sócio-econômica, o sono e repouso e a 
auto-realização (HORTA, 1979, p.39). 

  

O ser humano é composto por necessidades inter-relacionadas, e estas 

devem manter-se em equilíbrio para que elas não se manifestem, porém são 

aparentes e surge em menor ou maior intensidade dependendo do desequilíbrio 

apresentado e que necessitam uma resolução. Neste estudo serão consideradas 

àquelas que pode apresentar-se sob diferentes formas: aparentes, conscientes, 

verbalizadas ou não, e por isso necessitam que o enfermeiro consiga identificar 

atuando sempre de modo sistematizado, o que auxilia no processo de qualificação 

da assistência e do cuidado: papel fundamental do enfermeiro. 
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4.2.5  Protocolo de Cuidados de Enfermagem 
 

Protocolos de Cuidados de Enfermagem (PCE) são fundamentações 
técnico-científicas inter-relacionadas com a situação de saúde dos pacientes 
favorecendo as enfermeiras na tomada de decisão sobre os tratamentos 
apropriados pelas condições especificas apresentadas pelos pacientes 
(MARCON, 2002, p.50). 

   

O protocolo de cuidado de enfermagem neste estudo é uma alternativa para 

sistematização e padronização da prática, onde a fundamentação cientifica frente à 

análise da enfermeira auxilia na escolha de um cuidado pertinente a uma 

determinada situação existente. Pois integra competência e qualidade na prestação 

através de ações e uma tomada de decisão de forma rápida, eficaz e individualizada 

aos pacientes no pós-operatório de revascularização do miocárdio. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Como estratégia para o desenvolvimento deste estudo foi eleita a pesquisa 

convergente assistencial, caracterizada por Trentini e Paim (2004) como uma 

pesquisa que permite o envolvimento dos sujeitos no processo ativo da pesquisa 

com intenção de solucionar o problema em estudo dentro da sistematização da 

prática assistencial, que se baseia no pensar concomitante ao fazer.  

Para Goldenberg (2000), a pesquisa qualitativa é uma forma de identificar 

conceitos e questões difíceis de quantificar, permitindo observar e compreender 

como cada grupo ou instituição experimenta, concretamente, a realidade 

pesquisada, até mesmo em situações complexas.  

Optei por um estudo qualitativo, pois este tipo de estudo permite que se tenha 

uma evolução em todo o percurso do processo, de forma flexível e ajustável durante 

a coleta de dados. O pesquisador torna-se um instrumento da pesquisa, onde os 

dados coletados serão analisados, formulando métodos que possibilitam o 

encerramento do trabalho de campo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

 

5.1 CONTEXTO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado em um hospital público da grande Florianópolis, de 

média e alta complexidade para atendimento de problemas cardiovasculares. A 

instituição possui cerca de 390 trabalhadores, sendo 297 da área da saúde, destes 

223 fazem parte da equipe de enfermagem, com 33 enfermeiros. Dentro desta 

unidade trabalham 12 enfermeiros e 56 técnicos de enfermagem divididos nos três 

turnos de assistência.1 

A unidade coronariana é composta por 16 leitos divididos em duas partes: oito 

leitos clínicos e cinco leitos cirúrgicos (pós-operatório). Os leitos clínicos são 

divididos em blocos: um quarto específico ao pós-operatório de transplantes 

cardíaco, dois considerados para isolamento e os outros para atendimento a 

pacientes clínicos ou cirúrgicos tardios. 
                                                
1  Dados coletados no setor de Recursos Humanos de uma Instituição Pública da grande 

Florianópolis especializada em cardiologia, junho de 2008.    
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5.2 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Participaram deste estudo oito enfermeiras (os) que atuam nos três turnos de 

trabalho (matutino, vespertino e noturno) e que prestam assistência ao paciente no 

pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio.  

A escolha da modalidade convergente assistencial de Trentini e Paim (2004) 

incorpora sujeitos que estão envolvidos diretamente ao problema, isto facilita sua 

participação e contribuição no processo de trabalho da pesquisa. 

Assim como, a pesquisa convergente-assistencial de Trentini e Paim (2004) 

refere-se à idéia em caráter coletivo, onde a equipe de saúde deve manter respeito à 

informação coletada, assim como todos os envolvidos com a questão pesquisada, 

sendo divulgada, reconhecida e conquistada a participação da equipe de trabalho do 

local a que se pretende realizá-la. 

Para assegurar o anonimato sobre as informações que me foram cedidas 

pelos sujeitos das pesquisas optei por utilizar codinomes de flores para preservar a 

integridade e a identidade dos sujeitos da pesquisa conforme resolução de pesquisa 

com seres humanos.  

 

5.3 PRECEITOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa obedece às exigências preconizadas pela Resolução 196/96, 

que toda e qualquer pesquisa deste tipo deve adequar-se aos princípios científicos 

que justifiquem as respostas concretas diante das incertezas e dos problemas 

decorrentes na assistência, de forma que os riscos previsíveis não superem os 

benefícios apresentados (BRASIL, 1996). 

O consentimento livre e esclarecido na pesquisa deverá conter informações e 

o reconhecimento para o aceite dos sujeitos de pesquisa dos dados onde os 

pesquisadores e os sujeitos da pesquisa poderão interromper o estudo, caso o 

mesmo traga qualquer risco ou comprometa as condições físicas, psicológicas, 

sociais ou educacionais do sujeito (BRASIL, 1996). 

Os sujeitos que aceitaram participar do estudo e assinaram o Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A), será garantido seu anonimato através da utilização 

de pseudônimos com nome de flores: Violeta, Rosa, Margarida, Orquídea, Jasmin, 

Girassol, Hortência e Camélia. 
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Schneider et al. (1996) abordam as questões de individualidade, de modo que 

o enfermeiro possa entender que toda reação humana deve ser preservada, 

qualificando a assistência prestada, mas que acima de tudo deve manter a 

autonomia do individuo 
 

5.4 COLETA E REGISTRO DOS DADOS 

 

Como este trabalho se insere em um estudo qualitativo na modalidade 

convergente assistencial foi utilizado na fase de perscrutação que segundo Trentini e 

Paim (2004) tem como função a obtenção de dados e registro de dados através de 

um questionário com perguntas abertas e fechadas (Apêndice B). O instrumento foi 

aplicado a oito enfermeiras que prestam assistência pós-operatória ao paciente 

submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio. 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa convergente-assistencial trabalha com questões complexas e 

subjetivas da realidade, onde o processo de assistência, de coleta e análise de 

informações permite ao pesquisador refletir sobre as questões trabalhadas, fazendo 

interpretações ao longo do processo. A coleta e análise brevemente destes dados 

protege a enfermeira e o cliente de uma posição desconfortável (TRENTINI; PAIM, 

2004). 

Para estas autoras, a modalidade convergente assistencial consta de quatro 

processos genéricos: apreensão, síntese, teorização e recontextualização, que 

devem ocorrer de forma seqüencial. (TRENTINI; PAIM, 2004). 

O Processo de apreensão deve ser iniciado com a coleta de informações 

através da organização de informações e a construção de um relato completo, 

detalhado, coerente e substancioso do conjunto das informações (TRENTINI; PAIM, 

2004). 

 Para conclusão desta etapa foi realizada a aplicação de um questionário com 

questões semi-estruturadas de natureza impessoal com perguntas abertas e 

fechadas aos sujeitos do estudo (apêndice B) como meio de obter respostas 

preenchidas pelo próprio informante. 
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A Fase de interpretação inclui os processos de síntese quando se conhece a 

investigação com detalhes e profundidade, teorização onde serão definidos os 

temas/ conceitos e as relações descritas detalhadamente e transferência de forma a 

dar significado ajustando e adaptando os resultados ao meio (TRENTINI; PAIM, 

2004). 

 Para síntese, teorização e recontextualização dos dados coletados 

consideraram-se, prioritariamente, as informações contidas nos questionários, e 

complementares obtidas em uma oficina organizada com os sujeitos da pesquisa 

para discussão referente a dados que resultaram em um protocolo de assistência de 

enfermagem. 

Todos os enfermeiros deste estudo foram convidados a participar de uma 

oficina organizada no período noturno, que aconteceu com a presença de três 

enfermeiros assistenciais da unidade coronariana e a presença da enfermeira do 

setor de treinamento. 

Foram apresentados os diagnósticos elencados durante o estágio das 180h, 

permitiu-se um espaço para creditação destes diagnósticos. Em concordância com o 

diagnóstico partimos para as intervenções de enfermagem, onde cada participante 

gerava uma intervenção, em seguida, divulguei as intervenções que pude levantar 

para estes pacientes, cada uma foi discutida, permitindo sua adequação ao uso na 

assistência.  

Com essa ação, a participação dos enfermeiros a partir de seus 

conhecimentos e ações pôde reforçar a proposta do protocolo a ser utilizado na 

unidade coronariana. 

Para Cabral e Tyrrell (1998), a discussão com o grupo tem como objetivo 

socializar as questões que merecem aprofundamento, a fim de buscar soluções 

coletivas que contribuam com as decisões que acontecem de forma compartilhada. 
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6 DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A análise dos questionários e da discussão em grupo na oficina fortaleceu as 

percepções e saberes que resultaram nas seguintes categorias: sistematizar para 

cuidar e interagir no cuidar que serviram de base para reflexão sobre cada 

diversidade do contexto da assistência. 

Como contribuição para este processo, as reflexões foram aprofundadas, e as 

experiências trocadas na intenção de relacionar à teoria e a prática dessa realidade, 

reinterpretando em conjunto textos que fundamentaram cientificamente o conteúdo 

necessário a construção do protocolo de assistência ao paciente no pós-operatório 

de cirurgia de revascularização do miocárdio. 

 

6.1 SISTEMATIZAR PARA CUIDAR 

 

Pires (2000) condiciona o trabalho realizado pela Enfermagem como um 

conjunto de conhecimentos e habilidades específicas que foram construídos, 

organizados e reproduzidos em decorrência da produção do conhecimento em geral 

e dos conhecimentos e teorias sintetizados pela Enfermagem enquanto disciplina do 

campo da ciência da saúde. 

As atividades de competência e funções da enfermagem têm ficado cada vez 

mais definidas pelos órgãos representantes da profissão. Hoje percebemos a ênfase 

que se tem dado, por parte dos enfermeiros, à importância na documentação e 

registro do plano de cuidados de saúde de sua clientela, inclusive exigido pela Lei do 

Exercício Profissional e pelo Ministério da Saúde (MS) que estabeleceu parâmetros 

para creditação dos serviços hospitalares, conforme Portaria nº 2.918, de 09 de 

junho de 1998. 
Para a enfermagem o descaso com o registro sistemático do processo da 

sistematização (diagnóstico, ações/intervenções e resultados de Enfermagem) pode 

preceder como resposta a ausência de visibilidade e de reconhecimento profissional; 

por outro lado, o que é talvez mais sério, em ausência ou dificuldade de avaliação de 

sua prática é o tipo de cuidado que é prestado.   

O cuidado humanizado e integral ao paciente e família, voltado para as suas 

reais necessidades permeiam as ações de enfermagem. Onde o objetivo requer que 
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atendamos o paciente em todo seu âmbito biopsicossocial e as necessidades de 

aceitação, auto-estima e participação, de forma a respeitar seu direito como ser 

humano, atuando através dos princípios da bioética (SILVA  et al, 2007).   

Para Silva et al. (2007), a enfermagem no desenvolvimento de uma 

assistência com qualidade direciona os seus atos com intuito de prestar um cuidado 

que contribui para recuperar o ser assistido. Este cuidado necessita de 

conhecimentos e habilidades que fortalecem a ciência do cuidar a partir de sua 

organização de forma sistemática.   

A sistematização exige a escolha de um referencial teórico que dê 

sustentabilidade ao cuidado prestado no contexto de nossa prática profissional em 

que o processo de enfermagem deve ser considerado como um instrumento do 

trabalho do enfermeiro que permite uma aproximação da prática assistencial 

reforçado na resposta de Jasmin: 

 
“como dificuldade para planejamento e execução deste cuidado está 
na ausência da sistematização da assistência, pois assim não existe 
a prescrição de Enfermagem e o controle da realização destes 
cuidados nas vinte quatro horas fica fragilizado, assim como o 
cuidado individualizado”. 

 

Nos tempos atuais acredita-se que o processo de enfermagem nos guia para 

o aprimoramento da profissão ao ser prestado um cuidado metódico, individualizado 

e de qualidade que corrobora com uma prática assistencial cientifica e ética (SILVA; 

NÓBREGA, 2007).  

Com relação a esta questão Margarida acredita que o protocolo de cuidado 

de Enfermagem neste estudo é uma alternativa para sistematização e padronização 

da prática, conforme a sua fala: 
 

“um instrumento construído pelos profissionais de uma área/ setor para 
descrever a execução de tarefas a serem seguidas em determinadas 
situações e que dever ser oficializado, registrado ou reconhecido na 
instituição antes da sua implantação e divulgado para os que deverão 
utilizar”. 

 

A fundamentação científica frente à análise da enfermeira auxilia na escolha 

de um cuidado pertinente a uma determinada situação existente, pois integra 

competência e qualidade na prestação dos serviços por meio de ações e uma 
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tomada de decisão rápida, eficaz e individualizada aos pacientes no pós-operatório 

de revascularização do miocárdio como podemos perceber na seguinte fala: 

 
“quando entrei na UCO senti muitas dificuldades, por não haver um 
protocolo de atendimento ao paciente no pós-operatório, acho que em todos 
os locais deve haver uma metodologia da assistência (GIRASSOL)”. 

 

Os resultados deste processo englobam ao problema de pesquisa enfocado e 

a ampliação do resultado como reflexo na qualidade da assistência desenvolvida no 

âmbito de atuação da pesquisa (TRENTINI; PAIM, 2004). 

Durante a prática assistencial desenvolvida no estágio supervisionado, 

modalidade 180 horas, com o tema identificação dos principais diagnósticos no 

período pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica, relacionei ao 

trabalho de conclusão do curso, na qual concentrei esforços na primeira fase do 

processo de enfermagem; testando um modelo de histórico de enfermagem 

(Apêndice C). Durante o processo, pude elencar as necessidades afetadas e 

identificar alguns diagnósticos que caracterizam o indivíduo no pós-cirurgia de 

revascularização miocárdica, podendo direcionar intervenções necessárias a este 

período que forneceram em conjunto, mais tarde com as enfermeiras do setor, a 

base para construção do protocolo. 

Quando entrei em contato com o modelo de histórico de Enfermagem 

elaborado pelas enfermeiras da instituição pude inicialmente aplicar o instrumento e 

perceber a necessidade de alguns ajustes, sendo alterado e testado novamente, 

permitindo adequar seu uso a unidade coronariana e gerar um instrumento que 

poderá servir como a primeira etapa do processo de Enfermagem, pois infelizmente 

a única etapa do processo de enfermagem utilizada é a folha de evolução de 

enfermagem, reforço então a importância desta aplicação e quem sabe para uma 

futura sistematização da assistência neste local.  

A eventual execução do Projeto de Sistematização da Assistência permitiu 

elaborar um plano sistematizado de atendimento, estabelecendo uma relação com a 

equipe de trabalho, familiares, bem como com o próprio paciente, favorecendo uma 

assistência integral e humanizada.   

Estas questões vão ao encontro do que Souza et al. (2007) consideram sobre 

a implementação da assistência que requer uma interação entre a Enfermagem  e o 
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ser cuidado a fim de efetivar as ações priorizadas por um plano de cuidados, que é 

respaldado na coleta de dados e identificação do diagnóstico de enfermagem.   

 

6.2 INTERAGIR NO CUIDAR 

 
O ser humano é complexo e único, tendo uma bagagem genética, histórica, 

sócio-cultural e econômica própria, intervenientes na sua formação e no seu modo 

de perceber o mundo. Ou seja, o modo de ser e fazer do ser humano reflete-se em 

seu modo de ser e fazer profissional (GALLO, 2005). 

Gallo (2005), em seu estudo “Desvelando fatores que afetam a satisfação e a 

insatisfação no trabalho de uma equipe de Enfermagem”, caracteriza o profissional 

como um indivíduo que sente, vê, acolhe e realiza sua função de um jeito próprio e 

pessoal. Mesmo que tenha que seguir normas, cumprir regras, conhecer a fundo o 

que tem a desempenhar, idealizando ou não sua profissão de um modo subjetivo. 

Reforçando referências ao seu estudo, esta autora utiliza a citação de Fromm 

(1987, p.83), que descreve nosso eu como um ser misto de qualidades concretas, 

tais como conhecimentos e capacitações, e de certas qualidades fictícias que 

construímos em torno do núcleo de realidade. A questão essencial é que o eu seja 

sentido como uma coisa que cada um possui, e que esta coisa seja a base de nosso 

sentido de identidade. Manifesta-se no cotidiano e estabelece relações com outras 

pessoas, onde evidencia as manifestações diárias da existência humana no contato 

interpessoal (GALLO, 2005). 

Esta questão fica claro na fala de Violeta, ao mencionar: 

 
“que no planejamento e execução do cuidado: uma das dificuldades é 
agregar todos os interesses e opiniões até mesmo pessoais.” 

 

Outra situação que se evidencia com relação a este caso é a própria 

aceitação dos indivíduos com referência ao estar exercendo suas funções em um 

serviço que muito dificulta a ação cotidiana e é reforçada na fala de Orquídea: 

 
“como uma dificuldade na ação da assistência de Enfermagem: falta de 
interesse de alguns profissionais em aperfeiçoar técnicas, em realizar 
mudanças das rotinas, falta de uma equipe interdisciplinar.” 
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Gallo (2005) ainda direciona o foco ao profissional enfermeiro e sua 

ambigüidade que permeia sua atividade cotidiana: dar assistência e liderar equipes 

no cotidiano e outra questão é a satisfação de ter proporcionado alívio do sofrimento 

da pessoa cuidada e atender suas necessidades, percebido como algo prazeroso 

que dá sentido à vida; por outro, sentido como indesejado, pela insatisfação com as 

condições e limites impostos, representados pelo esgotamento físico e mental, baixa 

auto-estima, perda de interesse pelo bem-estar do cliente, ou pelo ambiente sem as 

condições mínimas necessárias para um atendimento mais humano. 

Nesse sentido, Dejours (1997) salienta a importância da valorização do ser 

humano; que implica respeito à integridade, aos limites da condição humana, assim 

como estabelecimento de confiança e de reconhecimento dentro das instituições de 

serviço. 

Para tanto, é indicado que os trabalhadores reflitam sobre as questões 

relativas ao sofrimento e ao prazer no trabalho da Enfermagem, de modo a perceber 

a possibilidade de construir de uma práxis reflexiva, numa tentativa de melhorar as 

relações de trabalho. 

A realização de uma ponte entre humanizar e gerenciar com certeza poderá 

beneficiar todos os geradores de cuidado e o paciente de forma a avaliar, qualificar 

através de educação continuada e não somente abnegar a este funcionário ao título 

de funcionário público.  

Pois, existem muitos profissionais capacitados e que podem evoluir muito se 

desenvolvido e buscado alternativas de reflexão e tirar as pessoas da inconsciência 

em relação aos seus próprios sentimentos e buscar alternativas que promovam 

maior prazer aos trabalhadores, deve-se sim elogiar, capacitar e, acima de tudo, 

respeitar sua condição humana. 

Esta mesma condição pode ser observada na resposta de Camélia sobre a 

facilidade na ação da assistência:  
 

“os profissionais que temos no geral são muito bons, o que acentua a 
confiança e a relações de trabalho existentes na unidade.” 

 

Esta questão foi reforçada por Jasmin, ao dizer que  

 
“a facilidade na ação é ter uma equipe comprometida, no geral, onde estes 
cuidados são realizados diariamente sem grandes danos aos pacientes.” 
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Lunardi Filho (1995) e Santos (1999), ao investigarem a (in)satisfação do 

enfermeiro no trabalho, constataram que grande parte das insatisfações ou 

sofrimento do trabalhador são pertinentes ao ambiente de trabalho. Os fatores de 

insatisfação enumerados por Santos (1999) foram: distanciamento da assistência 

direta, longas jornadas de trabalho e a política organizacional quando inibe a 

aproximação do enfermeiro do seu foco de trabalho. 

Para Horta (1979), ambiente: 
 

diz respeito a todas as condições do ecossistema que permitem ao 
indivíduo atender correta e completamente suas necessidades tais como: 
ambiente físico, normas e regulamento, grupo social, família, clima e 
outras.  

 

Ainda segundo Horta (1979), o homem e o ambiente estão continuamente 

trocando matéria e energia um com o outro e que o homem experimenta seu 

ambiente como uma onda ressonante. 

O ambiente neste estudo possui duas características denotadas pela 

estrutura física considerada o ambiente externo que compreende os elementos 

físicos, culturais e sociais, que permanece em continua e mútua transformação e o 

ambiente interno como resposta às reações psicológicas e biológicas do profissional 

e paciente pela instabilidade de energia existente neste tipo de unidade.  

Já o estudo realizado por Padilha (2006) sobre Ocorrências Iatrogênicas em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município de São Paulo demonstra que a falta 

de recursos para o atendimento, a ineficiência dos serviços, as condições precárias 

de planta física, recursos humanos escassos e equipamentos inadequados são 

aspectos questionados e que fazem parte da realidade brasileira devido a problemas 

na estrutura e organização das instituições de saúde. 

Estas dificuldades foram ressaltadas por Hortência: 

 
“como uma dificuldade específica a falta de monitores e orientadores, 
desencontro de rotinas realizadas, falta de apresentação através de 
resultados de tabelas que mostram o índice de infecção no pós-operatório 
de cirurgia cardíaca”.    

 

Para Krahl (2000), os fatores de satisfação de um grupo de enfermeiros 

representam o alto grau de exigência e de complexidade do trabalho; a 

especialidade; a troca de informações entre os diversos profissionais; ter boa 
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aceitação por todos; e ter reconhecido seu trabalho pelos pares e por outros 

profissionais. Os fatores que representam sofrimento ou insatisfação são: o trabalho 

repetitivo, não-finalizado ou sem solução; o dia-a-dia cansativo e pouco produtivo. 

O conhecimento das condições de trabalho dos profissionais, bem como as 

atividades desenvolvidas em duplas jornadas e as condições de saúde, merece igual 

atenção, pois podem interferir no atendimento aos pacientes. Pode-se observar 

vilmente que a correlação existe entre a qualidade de atendimento e de serviço é 

resultado de fatores tais como: categoria profissional, relação numérica 

funcionário/paciente, tempo de trabalho em UTI, dupla jornada de trabalho, o rodízio 

de turno de trabalho, dias de trabalho desde a última folga, tempo decorrido das 

últimas férias, avaliação de desempenho profissional, condições de saúde aparente 

e condição salarial.  

Algumas destas condições anteriormente citadas foram colocadas pelas 

enfermeiras participantes desta pesquisa, conforme podemos observar no relato de 

Rosa: 
 

“as dificuldades: ambiente físico desfavorável, monitores de difícil 
visualização de parâmetros, falta de protocolos, rotinas, manual da unidade. 
Falta de apoio de serviços como CME, RX, dificultando a assistência. 
Facilidades: trabalhar com pessoas que mesmo com tantas dificuldades 
conseguem prestar assistência com qualidade, e motivação (mas não sei 
quanto tempo).” 

 

O profissional da área da saúde, ao vivenciar sua prática em unidades 

potencialmente estressantes como a unidade coronariana, influencia e é influenciado 

pelo ambiente em que se encontram gerando angústias, esperanças, inseguranças, 

ansiedades.  Assim sendo, o trabalho torna-se, na maioria das vezes cansativo e 

estressante, podendo levar a automação do cuidado prestado. Para modificar esta 

situação acredita-se que esta prática deva ser permeada pela sistematização da 

assistência com intuito de fundamentar um cuidado competente e seguro. 
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7 PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO 

PACIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO 
MIOCÁRDIO 

 
 

O protocolo de assistência de Enfermagem é uma alternativa para 

sistematização e padronização da prática, onde a fundamentação cientifica frente à 

análise da enfermeira auxilia na escolha de um cuidado pertinente a uma 

determinada situação existente. Este processo promove ação e tomada de decisão 

de forma rápida, eficaz e individualizada. 

Para a organização do protocolo de assistência de Enfermagem ao paciente 

no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. Adotei a 

sistematização da assistência, segundo a classificação de NANDA e para o uso dos 

diagnósticos na unidade optei pelo modelo (Apêndice D) descrito por Gaidzinski et 

al. (2008) no livro Diagnósticos de enfermagem na prática clínica, que demonstra 

ser um método melhor aplicável na utilização desta unidade, e que corrobora com 

uma prática científica e ética.  

Enquanto um instrumento de trabalho, o diagnóstico de enfermagem 

proporciona ao enfermeiro um plano de ação que o aproxima de seu objeto de 

trabalho através de ações anteriormente refletidas, embasado nos problemas 

detectados no paciente e, portanto, a produtividade espelha a sensível melhora no 

processo de trabalho através da qualidade das ações. 

O levantamento de diagnósticos de Enfermagem dá um suporte científico que 

instrumentaliza a prática com o objetivo de promover o raciocínio claro para evitar 

intervenções de enfermeiras como um ritual de atividades rotineiras. 

Convém ressaltar que o protocolo que se está apresentando não deve ser 

considerado como um documento acabado, mas sim, o início de uma nova maneira 

de prestar um cuidado a cada um dos pacientes de forma flexível e individualizada, 

através do uso de outros diagnósticos que sejam pertinentes, produzindo um 

trabalho reflexivo, crítico e de qualidade. 

O protocolo contempla o diagnóstico de Enfermagem, o resultado esperado, 

as intervenções de Enfermagem e a justificativa científica. No anexo 2, segue a 

prescrição de enfermagem também elaborada por Gaidzinski et al. (2008)  e que 
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pode ser adotada pela unidade. A seguir, aborda-se a transcrição do conteúdo deste 

protocolo.  

 

Ansiedade: Relacionada à mudança no estado de saúde, ambiente e 

ameaça de morte. Caracterizada por agitação, movimentos extrínsecos, 

preocupação expressas (mudanças em eventos da vida), preocupações, 

retraimento, nervosismo, incertezas, aumento da pressão arterial e aumento da 

freqüência cardíaca (CARPENITO, 2005, p.115 a 124). 

Resultado esperado: o individuo deverá relatar um aumento no conforto 

psicológico e fisiológico e relatar menor ansiedade após a orientação.  

Intervenções de Enfermagem: 

 Ouvir o paciente em seus desabafos com relação as suas angústias, 

medo; 

 Realizar interação enfermeiro x paciente, de forma a criar um elo, 

transmitindo a sensação de compreensão empática (conversa); 

 Explicar os procedimentos a serem feitos; 

 Proporcionar ao paciente o conhecimento do ambiente antes da 

cirurgia; 

 Procurar sempre esclarecer dúvidas sobre seu tratamento, sobre sua 

cirurgia, e investigar sobre sua dor.     

 Proporcionar tranqüilidade e conforto; 

 Enfatizar que as pessoas às vezes sentem-se ansiosas; 

Justificativa: ansiedade é uma apreensão difusa, vaga e associada com 

sentimentos de incerteza e de impotência. Ela é uma emoção sem objetivo, subjetiva 

e comunicativa interpessoalmente. Os níveis de ansiedade incluem: leve, moderada, 

intensa e pânico. Entre os comportamentos relacionados à ansiedade incluem 

respostas fisiológicas, comportamentais, cognitivas e afetivas (STUART; LARAIA, 

2001). 

Os fatores predisponentes para as respostas de ansiedade são descritos sob 

as perspectivas psicanalítica, interpessoal, comportamental, familiar e biológica. Os 

stressores desencadeantes incluem ameaças à integridade física e ao sistema do 

self (STUART e LARAIA, 2001). 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

41 
 

Os mecanismos desencadeantes de enfrentamento podem ser classificados 

como reações, dirigida à tarefa (ataque, retraimento e conciliação ou reações 

dirigidas ao ego) também conhecida como mecanismos de defesa (STUART e 

LARAIA, 2001). 

A abordagem da família transmite uma sensação de carinho e preocupação. 

A ansiedade prejudica a capacidade de processar informações. As explicações 

simples transmitem informações úteis e de forma eficaz deve ser informada quanto 

aos horários das visitas. O paciente tem uma melhor recuperação ao estar mais 

próximo de um membro da família, então, sempre que possível, o enfermeiro deve 

viabilizar a visita de um familiar, pois a família estando mais próxima além de manter 

um vínculo de confiança com os profissionais lhes permite um amparo e extensão do 

cuidado a cada indivíduo (CARPENITO, 2006).   
 

Risco para aspiração: Relacionado ao nível de consciência reduzido, 

presença de tubo orotraqueal, reflexos de tosse ou de vômitos (NANDA, 2001-2002, 

p.40). 

Resultado esperado: o indivíduo não deverá apresentar aspiração. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Controlar pressão de cüff a cada oito horas; 

 Aspirar à cavidade oral sempre que for verificar a pressão do cüff (20 a 

25 mmHg); 

 Aspirar o TOT e a  cavidade oral antes da extubação; 

 Manter cabeceira elevada; 

 Realizar ausculta pulmonar; 

 Trocar fixação cadarço do TOT a cada 24 horas; 

 Orientar sobre o fator de se mexer muito após cirurgia ou tentar falar 

com o tubo endotraqueal pode sentir-se nauseado; 

 Observar nível de consciência, avaliando nível de sedação. 

Justificativa: Alterações pós-operatórias na função pulmonar após a cirurgia 

de revascularização miocárdica são freqüentes e inoportunas, mas raramente sérias, 

exceto em indivíduos com doença pulmonar crônica ou pessoas com idade 

avançada (EAGLE et al. apud GERSH; BRAUNWALD; BONOW, 2003).  
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A fixação do TOT deve ser firme sem pontos de pressão de maneira a evitar a 

formação de lesões da mucosa oral e dos lábios. Tomando cuidado de verificar a 

posição adequada antes e depois do procedimento (SMELTZER; BARE, 2002). 

Os tubos orotraqueais interferem no sintoma do fechamento glótico, ao inflar 

insuficiente o balão, propicia uma via de aspiração e, quando a intubação é a longo 

prazo pressões mais elevadas podem ser necessárias para manter a vedação 

adequada para que não haja vazamento do ar (ZUNIGA, 2004). 

A ausculta do tórax é um meio de avaliar a patência da via aérea e a 

distribuição ventilatória. O tubo endotraqueal pode deslocar-se durante o transporte. 

Além dos sons respiratórios diminuídos e campos pulmonares nas bases que são 

maciços à percussão indicam derrames pleurais significativos assim como 

pneumotórax que podem ocorrer a qualquer momento durante o período pós-

operatório ou na hora da retirada dos drenos, sons respiratórios bronquiais podem 

refletir atelectasia secundariamente a hipoventilação relacionada ao desconforto da 

incisão esternal (WOODS; FROELICHER; MOTZER; 2005) 

A cabeceira elevada diminui o risco de aspiração, diminui a compressão 

diafragmática fazendo com que os órgãos abdominais não transfiram-se para o 

tórax, descomprimindo os pulmões e tornando a respiração mais fácil (CARPENITO, 

2005). 

 
Déficit no autocuidado para alimentação, banho/higiene, vestir-

se/arrumar-se: Relacionado à dor, desconforto, barreiras ambientais e repouso. 

Caracterizado por incapacidade de trazer alimentos de um recipiente para a boca e 

ingerir alimentos de forma segura, incapacidade de lavar/ limpar o corpo ou partes 

dele e incapacidade de colocar roupas na parte superior e posterior do corpo 

(NANDA, 2001-2002, p.42-45). 

Resultado esperado: o indivíduo deverá participar física e/ou verbalmente 

nas atividades de alimentação, vestuário, banho, higiene íntima. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Proporcionar privacidade durante a rotina do banho; 

 Realizar o banho no leito e promover o conforto através de 

higiene intima conforme necessidade observada ou solicitação do paciente; 

 Observar as condições da pele durante o banho; 

 Aquecer o ambiente para realizar o banho; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

43 
 

 Vestir o paciente assim que possível e permitir que permaneça 

sentado após retirada do drenos e/ou quando não houver outra contra-

indicação. 

 Auxiliar ou estimular o paciente a alimentar-se ingerindo aos 

poucos a dieta adequada; 

 Orientar que faça alguma atividade mesmo com medo da dor. 

Justificativa: O autocuidado engloba as atividades necessárias para a 

satisfação das necessidades diárias, conhecidas comumente como atividades do dia 

a dia (hábitos de vida). Em todas as pessoas, a ameaça ou a realidade do déficit no 

autocuidado provoca pânico. Declarando temer mais a independência do que a 

morte. Afetando o núcleo do autoconceito e da autodeterminação da pessoa. Onde o 

enfermeiro deve manter o enfoque da reabilitação e identificar as mudanças 

necessárias na capacidade da pessoa para participar do autocuidado (CARPENITO, 

2006). 

 

Comunicação verbal prejudicada: Relacionada à presença de barreiras 

físicas (tubo orotraqueal) caracterizado por incapacidade de falar (NANDA, 2001-

2002, p.62). 

Resultados esperados: O indivíduo deverá relatar melhora satisfatória com a 

habilidade de comunicar-se. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Estimular o cliente a oferecer respostas a estímulos realizados 

(apertando a mão, expressões faciais, piscando as pálpebras); 

  Avaliar nível de consciência através da escala de glasgow ou de 

Ramsay; 

 Avaliar força motora; 

 Questionar sobre sensações: frio, calor, dor. 

 Oferecer papel e caneta para permitir a comunicação e/ou use 

instrumentos visuais para facilitar a comunicação; 

 Incluir sempre que possível à participação da família no processo do 

cuidado. 

Justificativa: A comunicação efetiva é um processo interativo, envolvendo a 

troca mútua de informações (pensamentos, idéias, sentimentos e percepções) entre 
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duas ou mais pessoas e proporciona um sentindo de segurança ao cliente. Esse 

processo pode ser prejudicado por problemas no envio ou na recepção das 

mensagens ou em ambos. Esta falta pode provocar sentimentos de frustração, 

medo, confusão e até isolamento (CARPENITO, 2006). 

A compreensão mútua pode ser induzida pelo uso de mensagens verbais ou 

escrita. A comunicação terapêutica começa com o oferecimento de apoio positivo 

incondicional, um sentimento genuíno de carinho pela pessoa que esta sendo 

auxiliada (CARPENITO, 2006). 

Em muitos casos a participação da família na hora do “acordar” é de extrema 

importância, visto que diariamente os pacientes questionam a presença dos 

familiares neste despertar, cabe então ao enfermeiro permitir este acolhimento do 

familiar e sua interação no processo de cuidado. 

 A realização da avaliação neurológica será sempre de importância 

fundamental ressaltando-se alguns aspectos como: grau de consciência, ritmo 

respiratório, movimentos oculares, resposta pupilar e da musculatura esquelética. 

(KNOBEL, 2006). 

  

Conforto Prejudicado: Relacionado à cirurgia e ao posicionamento no leito 

(apenas em dorsal). Caracterizado por relato e/ou fácies de dor (CARPENITO, 2005, 

p.164). 

Resultado esperado: o indivíduo deverá relatar controle aceitável dos 

sintomas. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Reduzir a dor e proporcionar qualidade e conforto no tratamento;  

 Assegurar ao paciente que você sabe que a dor é real e que pode 

ajudá-lo a controlá-la; 

 Avaliar e registrar a dor e suas características: localização, qualidade, 

freqüência, duração; 

 Orientar quanto ao uso das terapias prescritas para o alívio da dor, 

minimizando medos e transmitindo segurança do tratamento; 

 Avaliar as respostas das estratégias, bem como alívio da dor com 

terapia; 

 Proporcionar repouso, o que auxilia o tratamento. 
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 Realizar massagens de conforto; 

 Permitir posicionamento adequado (posição anatômica) ou de maneira 

que sinta mais confortável devido à presença dos drenos; 

 Proporcionar à família a opção de adquirir o colchão piramidal; 

 Permitir a mudança de decúbito na medida do possível; 

Justificativa: O cuidado da Enfermagem em relação à dor é imprescindível, 

visto atualmente como quinto sinal vital merece uma avaliação e uma resposta a 

esta reação humana. 

Depois da cirurgia cardíaca o paciente pode sentir dor decorrente da incisão 

torácica ou na perna, drenos torácicos, afastamento da costela durante a cirurgia e 

atividades de autocuidado. Com freqüência, a dor estimula o sistema nervoso 

simpático, aumentando a freqüência cardíaca e a pressão arterial, o que pode ser 

deletério para a hemodinâmica do paciente. O desconforto também pode resultar em 

expansão torácica diminuída, atelectasia aumentada e retenção de secreções 

(MORTON et al, 2007).   

 

Mucosa Oral Prejudicada: Relacionada à barreira ao cuidado profissional, 

jejum oral por mais de 24 horas, e mecânicos (tubo endotraqueal). Caracterizada por 

língua saburrosa, halitose, dor /ou desconforto oral e sangramento (NANDA, 2001-

2002, p.151). 

Resultados Esperados: O indivíduo deverá apresentar integridade da 

cavidade oral. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Realizar higiene oral pelo menos quatro vezes ao dia; 

 Instruir a paciente a cooperar no processo de limpeza; 

 Explicar cada etapa do procedimento; 

 Realizar de forma delicada e suave para evitar lesões em gengiva e 

mucosa labial; 

 Realizar a troca do local da rima quando necessário para prevenir 

lesões posteriores. 

Justificativa: deve-se realizar a higiene oral para minimizar o risco para 

aspiração assim como os riscos para infecção. Segundo Knobel (2006), a 

colonização da orofaringe por microorganismos potencialmente patogênicos em 
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pacientes graves é significativamente maior em pacientes não graves. Por esse 

motivo deve ser feita higiene da cavidade oral com freqüência para evitar a 

proliferação de microorganismo e conseqüente infecção. Além de promover o bem 

estar e conforto constituindo uma oportunidade para observar a presença de lesões 

da mucosa ou de alterações de dentição (ZUNIGA, 2004). 

 
Débito cardíaco diminuído: Relacionado com a perda sanguínea e função 

miocárdica comprometida (NANDA, 2001-2002, p.80). 

Resultados esperados: o enfermeiro deverá monitorar e controlar os 

episódios de débito cardíaco diminuído. Detectar os sinais precoces de hipoxemia e 

colaborar na estabilização do paciente. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Controlar de hora em hora: a pressão arterial (invasiva ou não-

invasiva), pressão venosa central (PVC), controle de diurese, freqüência cardíaca 

 Avaliar todos os pulsos periféricos (pedioso, tibial, poplíteo, radial, 

apical-radial, femoral e braquial) quanto à freqüência, ritmo e volume; 

 Realizar ausculta cardíaca; 

 Observar a presença de cianose em mucosa labial, oral, pavilhões 

auriculares, leitos ungueais; 

 Monitorizar o sistema cardiovascular determinando a eficácia do débito 

cardíaco através dos parâmetros de: pressão arterial, pressões atriais esquerda, 

da artéria pulmonar (PAP), venosa central (PVC), batimentos cardíacos, 

resistência vasculares: pulmonar e sistêmica, débito cardíaco e índice cardíaco, 

pulsos periféricos, freqüência e ritmo cardíacos, enzimas cardíacas, débito 

urinário, coloração da pele e mucosa, volume de sangue drenado pelos drenos 

torácico e mediastino e temperatura cutânea; 

 Monitorar o balanço hídrico (ingesta e eliminação ou perdas); 

 Atender junto ao médico na reposição das perdas de líquidos 

compensando com medicações e/ou reposição através da infusão de soluções 

isotônicas conforme critério médico; 

 Avaliar o nível de consciência, pois alterações refletem uma diminuição 

da perfusão cerebral (KNOBEL, 2006); 

 Aquecer sempre que possível os líquidos a serem infundidos. 
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Justificativa: O débito/índice cardíaco diminuído leva ao suprimento 

insuficiente de sangue oxigenado para satisfazer às necessidades metabólicas dos 

tecidos. A diminuição do volume circulante pode resultar em hipoperfusão dos rins e 

diminuição da perfusão dos tecidos, com uma resposta compensatória de menor 

circulação para as extremidades, e aumento da freqüência do pulso e respiratória. 

As modificações na atividade mental podem resultar da hipoperfusão cerebral. A 

vasoconstrição e a congestão venosa em áreas dependentes produzem 

modificações na pele e nos pulsos (SMELTZER; BARE, 2002). 

Monitorar significa acompanhar funções biológicas de forma constante e 

automática, permitindo intervir quando necessário. Para isso é necessário atentar-se 

aos sinais de alerta do monitor, para que a intervenção seja feita prontamente e com 

eficácia (KNOBEL, 2006). 

Woods, Froelicher e Motzer (2005) relatam como imprescindível a verificação 

de sinais vitais para a avaliação do estado do paciente e dos critérios para 

intervenção, devido à instabilidade hemodinâmica comum no pós-operatório 

imediato. A exatidão das pressões hemodinâmicas é essencial para avaliação 

precisa e tratamento de complicações pós-operatórias.   

Monitorizar estes dados que são essenciais para verificar da função renal e se 

o equilíbrio hipovolêmico foi corrigido. Quando um paciente está em choque 

hipovolêmico à circulação e nutrição dos órgãos pode não esta recebendo o aporte 

necessário para seu funcionamento normal, podendo desta forma ocorrer disfunção 

renal se o choque não for corrigido. A hipovolemia e a hipotensão ativam o sistema 

renina- angiotensina-aldosterona, que resulta no aumento da resistência 

vascularização renal. Isso diminui o fluxo do plasma renal e filtragem glomerular 

(CARPENITO, 2006). 

 

Perfusão Tissular Periférica Alterada:  Relacionado ao volume circulatório 

diminuído caracterizado por pressão sanguínea diminuída, modificações da cor da 

pele, palidez (CARPENITO, 2006, p.798). 

Resultado esperado: O indivíduo deverá relatar apresentar pressão arterial 

estável, presença de pulsos periféricos, aumento do volume urinário e ausência de 

dor. 
Intervenções de Enfermagem: 

 Reduzir o risco para lesão: 
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 Realizando mudança de decúbito a cada duas horas; 

 Realizar massagem de conforto; 

 Reduzir os pontos de pressão de proeminências ósseas; 

 Manter a extremidade aquecida; 

 Realizar controle balanço hídrico (início a cada 15 ou 30 

minutos) 

 Avaliar os eletrólitos séricos para hiponatremia e hipocalemia; 

  Avaliar a presença de pulsos periféricos; 

 Monitorar sinais vitais. 

 Verificar perfusão periférica (presença de vasoconstrição); 

 Avaliar gasometria arterial (acidose metabólica); 

 Manter o paciente em posição supina, com as pernas elevadas. 

(exceto em caso de uma baixa fração de ejeção cardíaca). 

Justificativa: A vasoconstrição e freqüência cardíaca aumentada contribuem 

para manter o débito cardíaco. Isso resulta da estimulação do sistema nervoso 

simpático e da subseqüente liberação de catecolaminas. O corpo desvia o sangue 

dos órgãos como a pele, rins para o cérebro e coração visando adequar o 

suprimento sangüíneo para estes órgãos vitais. Em conseqüência disso, a pele do 

paciente fica fria, pegajosa e o débito urinário diminui em resposta á liberação de 

aldosterona e ADH. O papel da enfermeira neste estágio é avaliar rigorosamente a 

perfusão periférica do paciente, assim como os sinais vitais e auxiliar no tratamento 

em conjunto com a equipe, no entanto a pressão arterial é um método indireto de 

monitoração da hipóxia tissular (SMELTZER; BARE, 2002). 

Quando existe alteração na perfusão tissular periférica, devemos observar os 

diferentes sinais e sintomas, a etiologia e as intervenções necessárias às alterações 

nos sistema arterial e venoso e por serem patologias diferentes devendo estar 

utilizando abordagens separadamente. 

 

Processo Familiares Alterados: Relacionado à perda de um membro da 

família (hospitalização) caracterizado pelo sistema familiar não conseguir adaptar-se 

construtivamente a crise (CARPENITO, 2006, p. 292). 

Resultado esperado: Os membros da família deverão manter o sistema 

funcional de apoio mútuo para cada membro. 
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Intervenções de Enfermagem: 

 Estruturar um ambiente agradável, respeitando a privacidade e 

individualidade de cada paciente; 

 Proporcionar a família à orientação antecipada à medida que a 

doença prossegue; 

 Garantir espaço adequado para conversa e orientações 

necessárias; 

 Criar um ambiente hospitalar de privacidade e apoio à família; 

 Incentivar o acompanhamento e a participação da família desta 

etapa da vida do indivíduo aos préstimos de cuidados ou de melhoria da 

qualidade do tratamento; 

 Proporcionar informações corretas utilizando termos simples. 

Justificativa: A unidade familiar é um sistema fundamentado nos membros 

interdependentes e nos padrões que proporcionam apoio e estrutura. A 

hospitalização pode interromper esses padrões levando a disfunção familiar 

(CARPENITO, 2006). 

A hospitalização, segundo Knobel (2006), pode gerar o desequilíbrio do 

sistema familiar como um todo causado pela desorganização das relações 

interpessoais devido à distância física do paciente e ao medo da perda da pessoa 

amada onde pode ocorrer a mudança temporária de papéis, gerando sobrecarga e 

sofrimento emocional.  

Este mesmo autor refere que o maior impacto é aquele gerado na família de 

maneira mais intensa que os próprios pacientes citando: “o que os olhos dos 

familiares vêem, nem sempre é o que o coração dos pacientes sentem” (KNOBEL, 

2006).  

Devemos ter como um procedimento do atendimento ao paciente e a família, 

oferecendo apoio necessário para um indivíduo cuja necessidade maior é obter a 

informação do paciente e seu tratamento, de forma que possa entender e, nesta 

interação, confiar no profissional e no atendimento realizado. Deve-se observar a 

qualidade do atendimento e o envolvimento no plano de cuidados do paciente 

sempre que possível, informando as normas e rotinas da unidade e estendendo, se 

possível, os horários de visita e em casos necessários, a permanência, durante um 

tempo, da família junto ao cliente.  
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Risco para infecção: Relacionado ao local de invasão do organismo 

secundário a: presença de vias invasivas, entubação, drenos e secreções retidas 

(NANDA, 2001-2002, p.134). 

Resultado esperado: o individuo não deverá apresentar infecção. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Avaliar o paciente quanto aos indícios de infecções; 

 Monitorar o leucograma e a contagem diferencial se necessário; 

 Inspecionar e avaliar diariamente todos os locais que possam 

servir de porta de entrada para agentes patogênicos e sinais flogísticos (rede 

venosa profunda em subclávia direita, drenos, feridas, secreções TOT e na 

sondagem vesical, dobras cutâneas, proeminência ósseas e cavidade oral; 

 Avaliar alterações nas condições respiratória ou mental, 

freqüência urinária e diarréia; 

 Registrar alterações da integridade cutâneo mucosa; 

 Orientar a importância da lavagem meticulosa das mãos, a ser 

realizada pelos funcionários e familiares; 

 Realizar curativos a cada 24h inclusive safenectomia salvando 

casos de indicação de permanência deste; 

 Dar um aporte nutricional. 

Justificativa: Todos os indivíduos apresentam risco para infecção. O controle 

das secreções, ambiental e a lavagem das mãos, antes e depois, seja do 

profissional, do familiar ou do próprio individuo, reduzem o risco da transmissão de 

organismos. É importante o papel da Enfermagem na orientação, cuidado, 

conhecimento cientifico, avaliação, supervisão, em quaisquer que seja a reação 

humana apresentada. (CARPENITO, 2006) 

Este diagnóstico descreve um dos diferentes individuo cujas defesas estão 

comprometidas, aumentando assim, a suscetibilidade aos patógenos ambientais ou 

a própria flora endógena. As intervenções para essa pessoa concentram-se em 

minimizar a introdução de organismos e aumentar a resistência à infecção 

(CARPENITO, 2006). Os parâmetros que podem auxiliar na identificação de 

indivíduos em risco de infecção são os fatores predisponentes e os fatores que 

confundem. Fatores predisponentes podem ser controlados, sendo identificados 
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como responsáveis pelo aumento do risco para infecção por inferência nas defesas 

do hospedeiro ou por comprometê-las. Os fatores que confundem aumentam o risco 

para infecção. Não são indivíduos controláveis durante a hospitalização, embora 

possam intensificar o risco de predispor um individuo a infecções, de forma marcante 

(CARPENITO, 2006). 

Os fatores que confundem são os seguintes: idade; determinantes 

anatômicos; determinantes metabólicos; número diminuído de neutrófilos; síntese 

diminuída ou deficitária ou perda rápida de imunoglobulina; deficiência dos 

mecanismos imunológicos mediados por células; terapia antimicrobiana 

(CARPENITO, 2006). 

A resistência à infecção depende da resposta imunológica do hospedeiro 

(suscetibilidade), da dose do agente infeccioso e da virulência dos organismos. Os 

fatores que influenciam a resposta imunológica do hospedeiro incluem: barreiras 

anatômicas; terapias; fatores de desenvolvimento e hereditários; fatores hormonais; 

idade; nutrição; febre; secreções como muco, saliva e da pele; endotoxinas; 

interferência (CARPENITO, 2006). 

 

Integridade da Pele Prejudicada: Relacionada à imobilidade no leito e a 

cirurgia, caracterizada pelo rompimento da superfície da pele e invasão de estruturas 

do corpo (NANDA, 2001-2002, p.135). 

Resultados esperados: O indivíduo não deverá apresentar lesões. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Massagear, delicadamente a pele com auxílio de hidratante ativando 

assim a circulação; 

 Atentar para formação de feridas; 

 Observar sinais que comprometam funcionamento e a integralidade da 

pele (temperatura, coloração, edema, perfusão periférica, perda da elasticidade, 

entre outros); 

 Prevenir lesões ao trabalhar com o paciente; 

 Realizar massagem de conforto; 

 Observar e anotar eliminação vesical e intestinal; 

 Avaliar a progressão da área de hiperemia e monitorar a região 

afetada. 
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 Avaliar a ferida cirúrgica detectando sinais flogísticos; 

 Fazer o curativo em incisão cirúrgica diariamente; 

 Atentar no manuseio do paciente o cuidado com catéteres e drenos 

evitando tração destes. 

Justificativa: a mudança de decúbito e mobilização no leito promove a 

circulação e irrigação sangüínea para os tecidos. Sendo assim, se permanecer por 

muito tempo em um mesmo decúbito pode ocorrer à formação de ulceras de 

pressão. O período crítico para mudanças no tecido devido à pressão é entre uma e 

duas horas depois das quais podem ocorrer mudanças irreversíveis (CARPENITO, 

2006). 

A massagem de conforto auxilia na ativação da circulação sangüínea em 

pacientes impossibilitado de movimentar-se intencionalmente. A mobilização em 

bloco é importante devido à instabilidade hemodinâmica e a presença de vias 

invasivas que possam ser tracionadas. A tração é criada pela inter-relação de forcas 

gravitais e atrito. Devido à tração, as camadas tissulares, deslizam umas sobre as 

outras, os vasos sanguíneos se adequam e torcem e a microcirculação da pele e do 

tecido subcutâneo ficam interrompidos. As úlceras de pressão devido ao atrito 

ocorrem quando o paciente é movimentado ou posicionado inadequadamente 

(SMELTZER; BARE, 2002). 

Este cuidado possibilita a detecção precoce da infecção e suas complicações. 

Microorganismos podem ser introduzidos no organismo durante a cirurgia ou pela 

incisão. Os patógenos em circulação desencadeiam os mecanismos de defesa do 

organismo onde leucócitos são liberados para destruir os patógenos e o hipotálamo 

eleva a temperatura do corpo para matar outros patógenos. Vermelhidão, 

sensibilidade e edema na ferida resultam de migração de linfócitos para a área 

(CARPENITO, 2006). 

 

Risco para temperatura corporal alterada: Relacionado aos efeitos do 

resfriamento por: sala de cirurgia (temperatura do ambiente) e medicamentos 

vasodilatadores (NANDA, 2001-2002, p.207). 

Resultado esperado: o individuo deverá apresentar-se normotérmico. 

Intervenções de Enfermagem: 
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 Verificar a temperatura corporal assim que paciente chegar à 

unidade coronariana e permanecer com controle de horário com os outros 

sinais vitais; 

 Utilizar cobertores quando apresentar hipotermia; 

 Infundir soluções isotônicas aquecidas (quando indicado); 

  Verificar perfusão periférica. 

Justificativa: Vale lembrar que um importante e sério distúrbio é a lesão do 

nervo frênico, que pode estar relacionado com dano induzido por hipotermia durante 

a estratégia de proteção do miocárdio ou possivelmente pela lesão mecânica 

causada durante o processo de coleta da artéria torácica interna (EAGLE et al. apud 

GERSH; BRAUNWALD; BONOW, 2003). 

Enquanto o paciente está hipotérmico, o processo de coagulação é menos 

eficiente, o coração está propenso a disritmias e o oxigênio não se transfere 

prontamente da hemoglobina para os tecidos (CARPENITO, 2006). 

Aumentar a temperatura ambiente e usar calor radiante, cobertores ou um 

cobertor de aquecimento constituem medidas técnicas efetivas para aumentar a 

temperatura central. O reaquecimento deve ocorrer de forma lenta para evitar a 

instabilidade hemodinâmica decorrente da vasodilatação rápida (MORTON et al., 

2007). 

 

Padrão do sono alterado: Relacionado ao tratamento e às modificações no 

ambiente: hospitalização (ruídos). Caracterizado por dificuldade para adormecer ou 

permanecer dormindo (NANDA, 2001-2002, p.164). 

Resultado esperado: o indivíduo deverá comunicar o equilíbrio ideal entre o 

repouso e a atividade. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Estabelecer horários de medicações (observando interações) 

para não atrapalhar o sono; 

 Reduzir o ruído na unidade; 

 Proporcionar ambiente próprio para indução do sono; 

 Organizar horários para procedimentos necessários durante este 

período. 
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Justificativa: Os pacientes que necessitam de monitorização freqüente do 

estado neurológico podem experimentar a privação do sono. Em um esforço para 

permitir períodos mais prolongados e sono e repouso ininterruptos, a enfermeira 

pode agrupar as atividades de cuidado de enfermagem de modo que o paciente seja 

perturbado com menor freqüência. O ruído ambiental é diminuído e as luzes do 

quarto são reduzidas. O afago nas costas e outras estratégias para aumentar o 

conforto do paciente podem ajudar na promoção do sono e do repouso. (BRUNNER; 

SUDDARTH, 2002). 

Para promover uma melhor recuperação do paciente é preciso que se tenha 

um ambiente tranqüilo com o maior silêncio possível para evitar a ansiedade e a 

agitação do paciente, sendo que a própria doença, ambientes desconhecidos e 

ruídos dos aparelhos causam grande desconforto e ansiedade. A ansiedade é um 

sentimento vago de apreensão e de desconforto devido a uma ameaça ao sistema 

de valor ou ao padrão de segurança pessoal (CARPENITO, 2003). 

 
Risco para resposta disfuncional ao desmame ventilatório: Relacionado à 

fraqueza muscular e fadiga secundarias a estado hemodinâmico instável 

(CARPENITO, 2006, p. 382). 

Resultado esperado: o indivíduo deverá apresentar melhor estabilidade 

hemodinâmica. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Investigar as causas da tentativa de desmame mal sucedida; 

 Determinar a prontidão para o desmame; 

 Incluir o paciente explicando sua participação neste processo; 

 Promover confiança ao paciente orientando que ele esta em 

todos os momentos sendo acompanhado e quando for o tempo indicado 

retiraremos o tubo. 

Justificativa: o desmame ventilatório bem-sucedido depende dos recursos 

energéticos adequados, da utilização cuidadosa da energia disponível e da retirada 

habilidosa do apoio ventilatório dentro dos limites da capacidade de tolerância da 

pessoa ao esforço adicional de respirar.  Envolve as teorias de troca de oxigênio, 

troca de dióxido de carbono e eficiência mecânica. Neste processo, os enfermeiros 

são indispensáveis para proporcionar visão positiva, criar um ambiente seguro e 

autoconfiança ao participar do desmame (CARPENITO, 2005).   
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Troca de gases prejudicada: Relacionada com o trauma da cirurgia torácica 

extensa caracterizada por dificuldade em tossir (expectorar) (CARPENITO, 2006, p. 

384). 

Resultado esperado: o indivíduo deverá demonstrar uma freqüência 

respiratória eficaz e apresentar melhor troca gasosa nos pulmões. 

Intervenções de Enfermagem: 

 Manter a cabeceira do leito elevada à 30º para facilitar à 

mecânica respiratória; 

 Realizar aspiração orotraqueal conforme ausculta pulmonar ou 

necessidade; 

 Manter umidificação orotraqueal; 

 Monitorar sinais de desconforto respiratório; 

 Realizar ausculta pulmonar e cardíaca; 

 Acompanhar evolução do cliente através de oximetria de pulso, 

gasometria; 

 Monitorar os níveis de hemoglobina; 

 Avaliar expansibilidade torácica, freqüência respiratória, 

parâmetros gasométricos, PaPo2, FIO2); 

 Estimular o uso de travesseiro para imobilizar a incisão da 

esternotomia mediana e o incentivo a espirometria; 

 Realizar sempre que possível mobilização precoce; 

 Estimular tosse e respiração profunda efetivas depois da 

extubação, sempre que possível  até antes da cirurgia; 

Justificativa: a cabeceira elevada diminui o risco de aspiração, facilita a 

mecânica respiratória, diminui a compressão diafragmática fazendo com que os 

órgãos abdominais transfiram-se para o tórax, comprimindo os pulmões e tornando a 

respiração mais difícil. A utilização de musculatura acessória pode ser um sinal de 

fadiga (KNOBEL, 2006; CARPENITO, 2005). 

 A obstrução das vias aéreas causa insuficiência respiratória. O cliente 

intubado que tem um reflexo de tosse Ineficaz ou fadiga depende da aspiração para 

remover as secreções (CARPENITO, 2006). O muco secretado pelas vias aéreas 

inferiores deixa de ser conduzido à epiglote para ser expelido, periodicamente pode 
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ser necessária a aspiração de secreções que se acumula, podendo obstruir o TOT. 

A aspiração do tubo tem o objetivo de manter as vias aéreas do paciente permeáveis 

e livres de secreções (ZUNIGA, 2004).  
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8 GLOSSÁRIO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

O processo de enfermagem, segundo Horta (1979), é a dinâmica das ações 

sistematizadas e interrelacionadas, visando à assistência ao ser humano. Sendo 

composto por seis fases que se relacionam: histórico de enfermagem, diagnóstico, 

de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição de 

enfermagem, evolução de enfermagem e prognóstico de enfermagem.   

 

Histórico (entrevista): conhecer hábitos individuais e biopsicossociais 

visando à adaptação do paciente à unidade de tratamento, assim como a 

identificação de problemas passiveis de serem abordados nas intervenções de 

enfermagem (HORTA, 1979). 

Exame físico: técnicas: inspeção, ausculta, palpação e percussão, efetuando 

levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e anotações das 

anormalidades encontradas para validar informações obtidas (histórico) (HORTA, 

1979). 

Diagnóstico de enfermagem: refere como diagnóstico de enfermagem a 

identificação das necessidades do ser humano que precisa de atendimento e a 

determinação, pelo enfermeiro, do grau de dependência deste atendimento em 

natureza e extensão. Após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame 

físico, identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas 

e seu grau de dependência, fazendo julgamento clinico sobre as respostas do 

individuo, da família e comunidade, aos problemas, processos de vida vigentes e 

potenciais (HORTA, 1979). 

Plano assistencial: é a determinação global da assistência de enfermagem 

que o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido. O plano 

assistencial é resultante da análise do diagnóstico de enfermagem, examinando-se 

os problemas de enfermagem, as necessidades afetadas e o grau de dependência 

(HORTA, 1979). 

Prescrição de enfermagem ou plano de cuidados: conjunto de medidas 

que direciona e coordena a assistência de enfermagem ao cliente de forma 

individualizada e continua, objetivando a prevenção, promoção, proteção, 

recuperação e manutenção da saúde Seria a implementação do plano assistencial 
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pelo roteiro diário (ou aprazado) que coordena a ação da equipe de enfermagem na 

execução dos cuidados adequados ao atendimento das necessidades humanas 

básicas e específicas do ser humano (HORTA, 1979). 

A prescrição deverá iniciar com um verbo no infinitivo, traduzindo a ação 

conforme o nível de dependência da enfermagem (HORTA, 1979). 

Evolução de enfermagem: identifica a evolução de enfermagem como o 

relato diário ou periódico das mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano 

enquanto estiver sob assistência profissional, ou seja, uma avaliação global do plano 

de cuidados. Desse registro constam os problemas novos identificados, um resumo 

sucinto dos resultados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 horas 

subseqüentes (HORTA, 1979). 

Prognóstico de enfermagem: segundo Horta (1979) é a estimativa da 

capacidade do ser humano em atender as suas necessidades básicas após a 

implementação do plano assistencial e a luz dos dados fornecidos pela evolução de 

enfermagem. Indicará as condições do paciente na alta médica e de autocuidado, se 

ele chegou à independência ou permanece dependente da enfermagem.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho foi realizado a partir da análise dos dados obtidos no 

questionário semi-estruturado respondido pelos sujeitos da pesquisa, que se 

constituiu de oito enfermeiros que trabalham na unidade coronariana do Hospital que 

propiciou a coleta de dados. 

Após categorização e análise dos dados, pude concluir que a conotação 

gerada nas respostas no que diz respeito à sistematização, apontada como 

dificuldade no processo de planejamento do cuidado, vai ao encontro do que 

Pimenta et al. (2003) consideram como a fundamentação e aprimoramento da 

metodologia do trabalho científico realizada através do processo de Enfermagem, 

que tem sido considerado uma possibilidade de resposta a sérios questionamentos 

referentes à qualidade do cuidado e desenvolvimento científico da Enfermagem, 

mas que depende diretamente da ação participativa na qual o enfermeiro deve se 

incorporar e transformar em seu cotidiano. 

Rocha e Freitas (2003) construíram um protocolo de cuidados em pacientes 

queimados e retrataram os benefícios da utilização na garantia do atendimento da 

qualidade gerando a co-participação e o autocuidado, além do benefício para o 

enfermeiro, como o aumento da satisfação no trabalho e a intensificação do 

crescimento profissional. 

A prática assistencial no projeto das 180 horas oportunizou-me o contato com 

o instrumento da unidade permitindo a coleta de dados necessários para construção 

do protocolo, sendo este testado. Auxiliou também na integração acadêmica/ 

enfermeiras/pacientes através da participação em todo o processo de 

desenvolvimento, sabendo que este permitirá a implementação da sistematização e 

sua utilização após o término de estágio deixando minha contribuição para a 

promoção, prevenção e tratamento garantindo a melhoria da assistência.  

Ao desenvolver atividades atribuídas ao enfermeiro (gerenciais e 

assistenciais) e à equipe de Enfermagem, pude observar as dificuldades que 

encontramos na vida profissional, mas que às vezes permitimos que façam parte de 

nosso cotidiano. Estas devem ser trabalhadas com todos os preceitos difundidos em 
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nossa vida profissional de forma a desempenhar nosso papel principal com destreza 

e sabedoria. 

Através da assistência prestada, percebemos a necessidade de adquirir 

novos conhecimentos e habilidades para realizarmos intervenções eficazes. 

Freqüentemente, como enfermeiros, devemos procurar desenvolver nosso trabalho 

diário através de nossa visão crítica, questionar rotinas e bases não científicas de 

nossas ações.  
Observei, durante a aplicação do processo de Enfermagem, que a utilização 

do instrumento demanda de um tempo para avaliação, coleta de dados e 

privacidade junto ao paciente para aplicar o instrumento. E que após esta coleta, é 

necessário tempo para que o enfermeiro faça análise dos dados e chegue aos 

diagnósticos de Enfermagem para que, posteriormente, possa ser estabelecido um 

plano de cuidados de forma individualizada e respeitando a singularidade de cada 

paciente. 

 Sabemos que o enfermeiro, quando no início de sua carreira, demanda mais 

tempo para desenvolver este processo, porém com o passar do tempo e as 

experiências adquiridas somadas aos seus estudos cotidianos, ele torna-se mais 

ágil. 

Os diagnósticos elencados e posteriormente trabalhados na oficina com os 

sujeitos do Estudo formaram a base da construção do protocolo de assistência no 

período pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio na unidade 

coronariana. A importância deste trabalho pode ser observada em um estudo 

realizado por Galdeano et al. (2001) sobre diagnósticos de enfermagem em 

pacientes no período pré-operatório de cirurgia cardíaca que consideram a 

sistematização e a identificação de diagnósticos como ação fundamental em todo o 

período perioperatório mediante a avaliação de Enfermagem. 

Para Carvalho et al. (2006), o enfermeiro, em sua função como educador, 

deve manter sempre  o paciente informado, tendo conhecimento do procedimento 

cirúrgico, pois na medida em que este paciente se envolve nesse momento, isso 

auxilia o enfermeiro a prever e a prover os cuidados que possam evitar problemas e  

estar alerta para atender quaisquer situações previstas ou inusitadas, não apenas no 

pós-operatório, mas também nos outros períodos operatórios.  

Sabe-se que o paciente bem informado mantém um elo de empatia com a 

equipe, passa pelo período pós-operatório de forma mais tranqüila, pois é capaz e 
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entender cada fase do perioperatório e, desse modo, colaborar ativamente para sua 

recuperação (CARVALHO et al., 2006). 

Cabe ressaltar sempre que a importância do conhecimento técnico-científico 

que o enfermeiro deve ter para prestar uma assistência adequada nas diversas 

situações que norteiam o decorrer de sua vida profissional assumindo uma posição 

que permita ações de gerenciamento, supervisão e assistência com a equipe de 

trabalho já que é o profissional de saúde atua de modo direto com o paciente, sendo 

ciente de que a responsabilidade de prestar o cuidado deve ocorrer em todas as 

fases de sua vida-morte e sobrevida garantindo todos seus direitos como ser 

humano visando à melhoria da qualidade de vida. 

O objetivo da Enfermagem é prover uma assistência que atenda às 

necessidades do cliente, ao passo que o da instituição é prestar um serviço efetivo e 

eficiente. Portanto, o uso dos diagnósticos de Enfermagem beneficia a ambos, 

porque direciona a assistência de enfermagem para as necessidades de cada 

cliente, facilita a escolha de intervenções mais adequadas, registra de forma objetiva 

as reações do cliente e permite subseqüente avaliação dos cuidados de 

enfermagem. 

Convém destacar, por fim, que o apoio e o incentivo da gerência de 

Enfermagem, tanto quanto a adesão do grupo de enfermeiras, é imprescindível para 

que o processo se inicie e se mantenha com êxito. Em minha experiência inicial, 

pude observar que fatores como as políticas de saúde, institucional, o 

conhecimentos técnicos e científicos dos profissionais de Enfermagem influenciam o 

desenvolvimento da prática de enfermagem interferindo na estruturação do processo 

de trabalho (metodologia de assistência). 
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APENDICE A 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - BIGUAÇU 

CURSO DE GRADUACAO EM ENFERMAGEM 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui convidado a 

participar desta pesquisa cujo objetivo geral é conhecer a assistência de 

Enfermagem prestada aos pacientes que necessitam de cirurgia cardíaca de 

revascularização do miocárdio durante o processo pós-operatório, sendo informado 

(a), de forma clara e detalhada sobre os objetivos, justificativa e da forma de trabalho 

através de: questionário de encaminhamento decisório e relatos de experiência, afim 

da construção necessária de bases para a Assistência de enfermagem no período 

Pós-operatório de Cirurgia de Revascularização do miocárdio identificando os 

cuidados de Enfermagem prestados à pacientes que necessitam de cirurgia, 

desvelando as limitações do cuidado, bem como as atribuições necessárias à equipe 

de Enfermagem no decorrer deste processo e enfim propor um protocolo de 

assistência de Enfermagem para ser utilizado na fundamentação do cuidado a estes 

pacientes. 

Fui igualmente informado(a): da liberdade de retirar meu consentimento, a 

qualquer momento, e deixar de participar do trabalho, sem que me traga qualquer 

prejuízo. De permitir o uso de trabalhos confeccionados, da utilização dos 

questionários e anotações de fala e todo material estruturado durante estes 

encontros. 

Caso você encontrar dúvida a respeito desta pesquisa ou por se sentir 

prejudicada por estar participando deste estudo, poderá nos procurar, acadêmica 

Ana Paula Franco Manzano - Fone: 3346-1166/9607-7883  e a professora Helga 

Regina Bresciani - Fone: 3225-8830/ 8422-1056, orientadora desta pesquisa. 

                                                                                 
_____________________________                   ____________________________ 

        Ana Paula Manzano                                        Helga Regina Bresciani 
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Eu, _______________________________________________________, de 

acordo com os termos descritos acima, declaro para os devidos fins, que estou 

ciente da proposta oferecida. Neste sentido concordo em colaborar com a pesquisa 

“Assistência de Enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca de 

revascularização do miocárdio”.  

                                                

_______________________________________ 

Assinatura do participante 

Carteira de Identidade______________________     Órgão Expedidor______ 
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APENDICE B 

 
Instrumento de coleta de dados: 

 
Nome:_________________________________________Idade:_________ 

Tempo  de serviço:___________Especialização:_____________________ 

 

1. Descreva os cuidados de enfermagem que você planeja e executa no 

paciente no período pós-operatório de cirurgia de revascularização do 

miocárdio____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Cite as dificuldades e facilidades que você encontra no planejamento e 

execução deste cuidado________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Você sabe o que é  um Protocolo? 

(   ) Sim                                                (   ) Não 

 

4. Se responder sim, descreva para você o que é protocolo_______________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Quais os dados você considera importante para um protocolo de 

assistência de enfermagem em pacientes no período pós-operatório de cirurgia de 

revascularização do miocárdio?__________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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                                          APENDICE C 

                  Histórico de enfermagem utilizado: 
 

                                                      ESTADO DE SANTA CATARINA 
                                                 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
                                                       INSTITUTO DE CARDIOLOGIA 
                                                         SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

Histórico de Enfermagem – Necessidades Humanas Básicas 
Data de internação: ____/___/_____    Diagnóstico Médico:_______________________________________ 

 
Paciente: 

Registro: _______________  Sexo: (  ) M    (   )F  DN:______/_______/___ Idade:___________               
Profissão:________________Leito:__________      Fone:_____________________________ 

1- Necessidades Psicobiológicas 
1.1  Regulação 

 
NU  a) Neurológica 

Nível de consciência:  alerta  sonolento  torporoso   contactuante   responde a estímulos/ comandos 
 síncope:     rigidez de nuca               convulsões    sedado         tremores    alterações de memória                   

decorticação   descerebração  outros:____________________________ 
 Escala de Coma de Glasgow:_____________________________________________ 
 Escala de sedação de Ramsay:____________________________________________ 

P    Pupilas  isocoria       anisocoria 
Reflexo fotomotor:           normal            diminuído______       abolido 

b) Muscular 
Motricidade espontânea  preservada  alterada _________________ 

Força muscular ___________________Tonicidade da musculatura:      normal      hipertrófica       hipotrófica 
Tonicidade:  normal      rigidez           flacidez         imobilidade 

c) Térmica:                                                  d) Hormonal: 
Temp. Axilar: ___°C                                     Glicemia          mg/ dl       Peso:        kg  Diabetes      Sim     Não 

d) Sistema sensitivo:  Plegia    Paresia   Local (is):_______________  Dor:  Sim    Não 
Local (is):___________________________ Duração: _________________ 

Duração:   <1h      1-2h     3-5h      >6h     Constante 
Intensidade: Escala Numérica de dor:    

/_______/_______/_______/_______/_______/_______/_______/_______/______/______/______/ 
0           1                2            3             4             5              6             7             8          9           10 

 Relato verbal de dor      Expressão facial           Comportamento expressivo/irritado/choroso    Fatores 
desencadeantes ou agravantes _______________  Fatores de alívio _____________________________ Qualidade:  queimação     

pontada     pulsátil      cólica   contínua     constritiva   provocada 
 Outra:________________________________________    Local: ______________________________________ 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

71 
 

1.2-Oxigenação e Circulação 

Tipo Respiratório:      espontâneo   →   Catéter Nasal  _______ l/min   Macronebulização     _____l ∕min 
 VM    →               TOT _________dias                 Traqueostomia   _____ºdias                 Modalidade Ventilatória: _______   

Parâmetros:  FR___      Sat. O2 _____     FIO2 ____    PPI_____    PEEP _____ VC _____       Tosse        Sim        Não        Não 
expectora          Expectora       Seca    Produtiva 

consistência e tipo: ( ) muco ( ) espessa ( ) purulenta ( ) hemoptóica ( ) espumosa 
coloração: ( ) ferruginosa ( ) raias de sangue ( ) esverdeada ( ) amarelada ( ) esbranquiçada; 

quantidade: ( ) pequena ( ) moderada ( ) grande 
outros___________________________Ausculta Pulmonar: ______________________ 

Amplitude respiratória:    superficial              profunda         simétrico     assimétrico Lado:_____ 
Ritmo:      eupnéico        dispnéico               ortopneico         taquipneico             outros 

 
Ausculta Cardíaca:  1TR  2TR  presença de sopros_______Arritmias:  Sim  Não    Tipo:________________   

FC:______bcpm     Ritmo:  Regular  Irregular  Perfusão periférica : ( ) < 2” ( ) > 2” 
Amplitude:      cheio           filiforme        ausente______ 

Pulsos radial:__________  Poplíteo:___________  Pedioso:______________ características:_________________                      
Rede vascular:  preservada    prejudicada  Acesso venoso:  central_________  periférico_______   Flebite 

Características:______________________ Marcapasso:            Sim       Não       provisório______ dia                         cacifo: ___/4+         
Catéter arterial:____/___dia              Catéter Swan-Ganz:_____/____dia 

1.3-Hidratação e Nutrição 

 
Peso:______Kg      Altura: _____ cm       Ganho Pondenral____Kg em quanto tempo          IMC:________ 

Olhos:  opacos  brilhantes 
Mucosa oral:   presença de saliva  pouco úmida   seca   língua saburrosa    íntegras    Fissuras labiais 

 Sangramento gengival 
Hábitos Alimentares:____________________________________________  Alimenta-se sozinho    com auxílio 

Aceitação alimentar:  Sim      Não      Tipo de dieta no hospital:___________________       SNE      SNG         gastrostomi
sob B. Infusão________ml/h    NPP  ml/hora   Sifonagem________ml 
Abdômen:  Plano      globoso         tenso         distendido         timpânico 

 hérnia(s) local:_________________       Fígado palpável:  Sim       Não   Baço palpável    Sim        Não 
 Náusea    Disfagia   Refluxo  Pirose   Dificuldade à deglutição:     Sim     Não 

RHA:  presentes   ausentes         diminuídos      Ascite_______________ 
Turgor:   normal   elástico   frouxo      muito diminuído 

 

1.4-Eliminação 
 

Eliminação Intestinal:     Melena        Fecaloma          Diarréia  Características:________________________        Presença 
de muco       Incontinência fecal                   Constipação:___________dias        Flatulência 
 Hematoquezia              Hemorróidas           Ostomia:  Sim  Não Local:_________________________ 
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Eliminação Vesical:   vaso sanitário           SVD_____dia           SVA_____dia         Cistostomia 
Características da urina (cor, odor, presença de sedimentos):___________________________________________ 

Vômitos:   não   sim    em jato  resíduo gástrico  aspecto/ nº 
 

1.5-Sono e repouso 

 
 Preservado      Alterado      Tranqüilo     Agitado        Sonolento          Dorme durante o dia       Insônia     Horas 

de sonos/repouso diárias:______   O que faz para relaxar?_________________________ 
 O que faz para dormir com facilidade?____________      Usa medicamentos para dormir? 

Qual:_________________________Fatores que interferem na qualidade do sono e do repouso: 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
1.6-Exercícios, Atividade Física e Motilidade 

 
Repouso no leito:  Absoluto       Relativo   Pratica algum esporte?   Sim    Não Qual?__________________  Atividades 

que causam dispnéia:_________________________________________________________ 
Deambulação:       independente  dependente____________________________________ não deambula 

 

1.7-Cuidado Corporal e Integridade Física 

 
Dependência para auto-cuidado:  Sim     Não  Especificar:______________________________________   Condições de 

higiene:      boa      regular      ruim    Dentição: ___________________________________ 
 Tabagismo: nº.de cigarros/dia:________há_____anos   Alcoolismo: quantidade  ______há______anos             Uso de 

drogas ilícitas: ______________________               Amputação/traumas: 
Local__________________ Causa:_________________________    Quando?________________________________ 
Usa prótese  Sim    Não      Especificar:__________________________________________________________ 

 
1.8-Integridade Cutâneo-mucosa 

 
Pele: integra    sim           Não ________________  Coloração:  normocorada      hipocorada     cianótica 

Umidade:        normal      seca               sudoreica 
Textura:          normal      lisa ou fina      áspera      enrugada    Espessura:  normal   atrófica    espessa              

Temperatura:  normal      aumentada     diminuída                    Elasticidade:   normal    diminuída                Lesões:    manchas 
ou máculas     nódulos   lesão tipo urticária        vegetações  pústulas    vesículas       abscessos  escamas     crostas    
cicatrizes  ferida com granulação       ferida com fibrina                necrose      petéquias    equimoses  quelóides  hematomas     

 tatuagens 
Características (tipo, locais, extensão, bordas, secreções):___________________________ 

Curativo:          incisão cirúrgica caracteríticas:_______________________________ 
 inserção de dreno características:_____________________________ 

 ulceração   inserção de catéter características:_______________ deiscência características:______________ 
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 queimadura   outros_________________ Características ___________________________________________ 
Mucosas (conjuntivas, oculares, labiobucal, lingual e gengival)____________________________________________            

Coloração:        normocoradas     descoradas      cianóticas      ictéricas 
 

1.10-Sexualidade 

 
Alterações anátomo-fisiológicas: __________________________________________________ 

Vida sexual ativa:        Sim      Não         Usa preservativos:   Sim     Não     DST: __________________    Usa 
contraceptivos:  Sim  Não Tipo:____________  Nº.de filhos: _____vivos:_______mortos:_______ 

OBS:___________________________________________________________________________ 

1.11-Abrigo e Moradia 

 
Condição:  rural    urbana        Casa:         própria      alugada        outro:_______     nº de cômodos ______    tipo de 

construção___________________Nº. de residentes:____    Água tratada:  Sim   Não   poço     fossa             Coleta de lixo:   Sim   
 Não          Esgoto:  Sim           Não 

Presença de animais domésticos:  Sim      Não    Outros problemas:_________________________________ 

1.12-Terapêutica 

 
Realiza exames periodicamente?     Sim     Não   Quais?__________________________________________ 

Medicações habituais:___________________________________________________________________________ 
Terapias complementares:________________________________________________________________________ 
Exames anteriores: ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

2-Necessidades Psicossociais e Psicoespirituais 
2.1-Segurança 

 
Segue o tratamento integralmente:  Sim      Não Causas:___________________________________________     PSF no 

bairro:   Sim     Não     condições de comprar os medicamentos?  Sim                     Não 
Transporte para ir à consulta?          Sim                  Não Como chega ao local?_____________ 

Apresenta:         desespero               inquietação      irritabilidade                  indiferença          impaciência 

2.2-Amor 

 
Relacionamento familiar:       bom              ruim 

Apresenta:  negatividade    frustração     fuga         tristeza        solidão       humor constante 

2.3-Comunicação 
 

Verbal:  Possui:  clareza nas idéias   compreensão prejudicada   respostas desconexas     barreira idiomática 
Impedimentos à expressão verbal:   permanece em silêncio     afasia    gagueira     lesões cordas vocais    

traqueostomia            Contactua:       Sim                                     Não 
Não-verbal:Expressa de forma não verbal sofrimento/dor:  Sim      não      Fácies tranqüila   Sim    Não 
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2.4-Conhecimento 

 
Escolaridade:_________ O que sabe sobre seu problema de saúde:____________________________________     Sua família 

sabe sobre a doença?  Sim  Não                      Conhece o tratamento?  Sim  Não 
Experiências anteriores com doença/internação?  Sim    Não_____________________________________ 

O que você gostaria de perguntar?_________________________________________________________________ 
2.5-Gregária 

Vive:  Sozinho      Familiares     Amigos     Asilo     Outro:______________________________              Dificuldades na 
interação familiar?          Sim               Não  Qual:_____________________________________ 

Quem mais o ajuda no seu tratamento?_____________________________________________________________ 
Participa de atividades na comunidade:  Sim               Não__________________________________________ 
Recebe visitas no hospital:  Sim           Não______________________________________________________ 

2.6-Auto-estima, Auto-imagem e Auto-realização 

Demonstra:  negativismo      positivismo        culpas      medo de enfrentar situações novas      retraimento                          
 falta de iniciativa    verbalização de incapacidade    Renda familiar:____________     Adequado para manter a família?  Sim    Não 

Crenças:________________________________________Religião:_______________________________________ 
 

Nome:                                                                                     COREN: 

Fonte: Instituto de Cardiologia de Santa Catarina 
Adaptado por Ana Paula Franco Manzano. 
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APÊNDICE D 

 
 

UNIDADE CORONARIANA 
 

Diagnóstico/ Evolução/ Prescrição de enfermagem³ 
 

º 
Diagnóstico de enfermagem/ Características 

definidoras/ Fatores relacionados/ Fatores de risco 
Data:  
DI: 

Data:  
DI: 

1 
Ansiedade relacionada à mudança no estado de saúde, 
ambiente e ameaça de morte. Caracterizada por agitação, 
movimentos extrínsecos, preocupação expressas 
(mudanças em eventos da vida), preocupações, 
retraimento, nervosismo, incertezas, aumento da pressão 
arterial e aumento da freqüência cardíaca. 

  

2 
Risco para aspiração relacionado ao nível de consciência 
reduzido, presença de tubo orotraqueal, reflexos de tosse 
ou de vômitos 

  

3 
Déficit no autocuidado para alimentação, 
banho/higiene, vestir-se/arrumar-se relacionado à dor, 
desconforto, barreiras ambientais e repouso. Caracterizado 
por incapacidade de trazer alimentos de um recipiente para 
a boca e ingerir alimentos de forma segura, incapacidade de 
lavar/ limpar o corpo ou partes dele e incapacidade de 
colocar roupas na parte superior e posterior do corpo. 

  

4 
Déficit no autocuidado para alimentação, 
banho/higiene, vestir-se/arrumar-se relacionado à dor, 
desconforto, barreiras ambientais e repouso. Caracterizado 
por incapacidade de trazer alimentos de um recipiente para 
a boca e ingerir alimentos de forma segura, incapacidade de 
lavar/ limpar o corpo ou partes dele e incapacidade de 
colocar roupas na parte superior e posterior do corpo. 

  

5 
Comunicação verbal prejudicada relacionada à presença 
de barreiras físicas (tubo orotraqueal) caracterizado por 
incapacidade de falar. 

  

6 
Conforto Prejudicado relacionado à cirurgia e ao 
posicionamento no leito (apenas em dorsal). Caracterizado 
por relato e/ou fácies de dor. 

  

8 
Mucosa Oral Prejudicada relacionada à barreira ao 
cuidado profissional, jejum oral por mais de 24 horas, e 
mecânicos (tubo endotraqueal). Caracterizada por língua 
saburrosa, halitose, dor /ou desconforto oral e sangramento. 

  

9 
Débito cardíaco diminuído relacionado com a perda 
sanguínea e função miocárdica comprometida. 
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º 
Diagnóstico de enfermagem/ Características 

definidoras/ Fatores relacionados/ Fatores de risco 
Data:  
DI: 

Data:  
DI: 

10 
Perfusão Tissular Periférica Alterada relacionado ao 
volume circulatório diminuído caracterizado por pressão 
sanguínea diminuída, modificações da cor da pele, palidez 

  
 
 
 
 

11 

Processo Familiares Alterados relacionado à perda de 
um membro da família (hospitalização) caracterizado pelo 
sistema familiar não conseguir adaptar-se construtivamente 
a crise. 

  

12 
Risco para infecção relacionado ao local de invasão do 
organismo secundário a: presença de vias invasivas, 
entubação, drenos e secreções retidas. 

  

13 
Integridade da Pele Prejudicada relacionada à 
imobilidade no leito e a cirurgia, caracterizada pelo 
rompimento da superfície da pele e invasão de estruturas 
do corpo. 

  

14 
Risco para temperatura corporal alterada relacionado 
aos efeitos do resfriamento por: sala de cirurgia 
(temperatura do ambiente) e medicamentos 
vasodilatadores. 

  

15 
Padrão do sono alterado relacionado ao tratamento e a 
modificações no ambiente: hospitalização (ruídos) 
Caracterizado por dificuldade para adormecer ou 
permanecer dormindo. 

  

16 
Risco para resposta disfuncional ao desmame 
ventilatório relacionado à fraqueza muscular e fadiga 
secundárias a estado hemodinâmico instável. 

  

17 
Troca de gases prejudicada relacionada com o trauma da 
cirurgia torácica extensa caracterizada por dificuldade em 
tossir (expectorar). 

  

 
P= Presente; PI= Piorado; I=Inalterado; R=Resolvido; DI=Dias de internação. 
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ANEXO 12 
 
 

 
TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

 Eu, Helga Regina Bresciani, professora da disciplina de Saúde do 

Adulto e do Idoso e Coordenadora dos estágios do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade do Vale do Itajaí, concordem orientar a aluna Ana 

Paula Franco Manzano, no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, conforme 

projeto ora submetido a aprovação. 

 A orientada esta ciente das Normas para Elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso, bem como dos prazos de entrega das tarefas. 

 

 

 

                      Biguaçu (SC), 06 de Março de 2007.  

  

 
 

                                          _______________________________________ 

                                                                 Helga Regina Bresciani 

                                         Professora orientadora 

 

 

 

                                        _______________________________________ 

                  Ana Paula Franco Manzano 

                          Acadêmica de Enfermagem 

 

 

 

 
                                                
³ Diagnósticos/ Evolução/ Prescrição de enfermagem (Gaidzinski et al, 2008) adaptada por Ana Paula F. 
Manzano.  
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ANEXO 2 
 

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM³ 
 

Item Diagnóstico Prescrição de enfermagem Data: 
DI: 

01 
 

   

02 
 

   

03 
 

   

04 
 

   

05 
 

   

06 
 

   

07 
 

   

08 
 

   

09 
 

   

10 
 

   

11 
 

   

12 
 

   

13 
 

   

Assinatura/ COREN:  
 

3 

                                                
3 Diagnósticos/ Evolução/ Prescrição de enfermagem (Gaidzinski et al, 2008)  
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