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RESUMO:
Objetivo: Avaliar os diagnósticos de enfermagem mais frequentes nas publicações de
artigos sobre pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, nos períodos pré, trans e pósoperatórios. Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa que incluiu 9 artigos no
período de 2002 a 2009. Resultados: Com este estudo podemos observar que o DE mais
citado em todos os artigos e períodos operatórios foi o “Risco para infecção”. Os demais
diagnósticos de enfermagem encontrados foram: Mobilidade física prejudicada; Padrão de
sono perturbado; Risco para disfunção neurovascular periférica; Dor aguda; Proteção
alterada; Risco para aspiração; Risco para desequilíbrio de volume de líquidos e Risco para
lesão perioperatória de posicionamento. Conclusões: A assistência de enfermagem, em
todos os seus períodos cirúrgicos, desde o pré-operatório ao pós-operatório, deve ser
individualizada e continuada, baseando as condutas nas etapas do processo de enfermagem
para o adequado planejamento do atendimento, desenvolvendo a melhora na qualidade da
assistência prestada.
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Objective: To evaluate the most frequent nursing diagnoses in articles published on
patients submitted to cardiac surgery in the pre, trans and postoperative periods.
Methodology: An integrative review that included 9 articles from 2002 to 2009. Results:
With this study we can see that the DE most mentioned in all articles was the "Risk for
infection." The other nursing diagnoses were: Impaired physical mobility; Disturbed sleep
pattern; Risk for peripheral neurovascular dysfunction; Sharp pain; Altered protection; Risk
of aspiration; Risk for fluid volume imbalance and risk for intraoperative positioning injury.
Conclusion: The nursing care, in all its surgical periods, from the preoperative to the
postoperative period should be individualized and continuous, elaborating the conduct of
professionals based on the steps of the nursing process for the proper planning of care.
DESCRIPTORS: Nursing Diagnosis; Preoperative care; Intraoperative care; Postoperative
care;

INTRODUÇÃO
As doenças crônico-degenerativas, especificamente as cardiopatias são
consideradas patologias de alta incidência em âmbitos nacional e mundial 1,2, sendo
responsável por um terço do total de óbitos no mundo. Entre as cardiopatias de
maior importância para a saúde pública estão a doença isquêmica cardíaca, a
cérebro-vascular e a hipertensão arterial sistêmica (HAS)3.
O tratamento das patologias cardíacas acompanha o avanço tecnológico,
desde a abordagem clínica à abordagem cirúrgica

3,1,4.

O tratamento cirúrgico é

escolhido quando a o tratamento clínico não alcança os resultados esperados, após
uma criteriosa avaliação clínica de cada caso, com o objetivo de restabelecer as
funções cardíacas, diminuindo os sintomas característicos, de forma a reinserir o
indivíduo em suas atividades cotidianas 3,4.
As cirurgias cardíacas são divididas em três tipos: as corretoras (com relação
ao defeito do canal arterial, incluindo septo arterial e ventricular); as
reconstrutoras (relacionadas à revascularização do miocárdio e plastia de válvulas
aórtica, mitral ou tricúspide) e as substitutivas (trocas valvares e transplantes)

2,3,4.
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As cirurgias reconstrutoras, em específico a revascularização do miocárdio (RM:
indicada nas doenças arteriais coronarianas), estão entre as mais comuns

1-4.

As ações de enfermagem nos período pré, trans e pós operatório
destes procedimentos são de fundamental importância, prestando a assistência
direta ao paciente restrito ao leito, realizando orientações de saúde e de alta
hospitalar e oferecendo apoio ao paciente, seus familiares e acompanhantes1.
Portanto, o profissional enfermeiro deve desenvolver maneiras seguras e eficazes
de assistência1. Diante da complexidade de cuidados requeridos por indivíduos com
problemas cardíacos que necessitam de intervenções de enfermagem imediatas 4, a
forma sistematizada de cuidado é dada como escolha, visando a qualidade da
assistência prestada e a construção do conhecimento em enfermagem, em qualquer
nível de assistência à saúde 3. O processo de enfermagem (PE) tem sido uma
resposta para a sistematização do cuidado 5, sendo descrito em cinco etapas: coleta
de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação 1,2,3,5.
Ao percorrer as etapas do processo, o diagnóstico de enfermagem (DE)
vem tendo destaque diante dos estudos produzidos(3). A classificação dos
diagnósticos da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) é aceita pela
American Nursing Association (ANA) como classificação oficial de diagnósticos (1),
estando reconhecida para diversos autores e pesquisadores como base na
elaboração de um plano de ações que aborda as reais necessidades do paciente(1,5).
Nesse contexto, o objetivo deste artigo é avaliar os diagnósticos de
enfermagem mais freqüentes nas publicações de artigos sobre pacientes
submetidos à cirurgia cardíaca, nos períodos pré, trans e pós-operatórios de modo
a instrumentalizar o enfermeiro diante destas demandas de saúde.
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METODOLOGIA
Este estudo se trata de uma revisão integrativa no qual o processo de
elaboração seguiu criteriosamente as seguintes etapas: identificação do tema, e
seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão
integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos,
amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas
dos estudos selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos estudos
incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados e a apresentação da
revisão/síntese do conhecimento 6.
Como norteador da pesquisa integrativa, formulou-se a seguinte questão:
Quais são os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes aos pacientes submetidos
à cirurgia cardíaca, nos períodos pré, trans e pós operatórios?
Para a seleção dos artigos, foi realizada uma busca ativa, em bases de dados
online, incluindo artigos indexados nas bases de dados da Literatura LatinoAmericana de Ciências da Saúde (LILACS), SCIELO e na Base de Dados de
Enfermagem (BDENF), no período de março a maio de 2009.
Em virtude de um refinamento adequado da pesquisa, foi definida uma
amostra, obedecendo os seguintes critérios de inclusão e de exclusão: artigos em
português, com os resumos disponíveis nas bases de dados anteriormente citadas e
em periódicos impressos disponíveis em biblioteca (publicados nos últimos 7 anos 2002 a 2009); artigos indexados por um dos seguintes descritores: diagnóstico de
enfermagem,

cirurgia

torácica,

cuidados

pré-operatórios,

enfermagem

perioperatória, cuidados pós-operatórios; artigos que abordassem o tema
diagnósticos de enfermagem mais prevalentes aos pacientes submetidos à cirurgia
cardíaca, nos períodos pré, trans e pós operatórios.
Diante das especificidades de acesso das bases de dados consultadas, as
estratégias de levantamento dos artigos foram adaptadas para cada uma, tendo
como eixo norteador a pergunta e os critérios de inclusão. Durante a seleção,
alguns artigos foram excluídos da amostragem após a leitura dos resumos por não
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se enquadrarem nos critérios de inclusão propostos, e outros foram selecionados e
excluídos após a leitura do artigo na íntegra, por não estarem de acordo com os
critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos.
Sendo assim, após a avaliação dos artigos, 9 estudos se enquadraram nos
critérios de inclusão e exclusão, finalizando a amostragem.
Para a coleta de dados desta revisão integrativa, foi realizada uma ficha de
leitura, contemplando os seguintes aspectos: referência, palavras chave, objetivos,
delineamento, local da pesquisa ou estudo, participantes da pesquisa ou estudo,
principais resultados e comentários do leitor.
Os dados foram analisados pelos seus conteúdos, sendo concluída a síntese
dos artigos incluídos na pesquisa através de ficha de leitura que contém os
seguintes itens: título, autor e objetivos, tipo de estudo, resultados e conclusão.
Os resultados serão apresentados de forma descritiva, de forma que o leitor
poderá avaliar um quadro, permitindo que o leitor analise a pertinência dos
procedimentos empregados na revisão, os aspectos abordados sobre o tópico em
questão e o detalhamento dos estudos incluídos neste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na presente revisão integrativa foram analisados 8 artigos que atenderam os
critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos, e 1 artigo sobre revisão
integrativa

da

literatura

para

fundamentar

a

pesquisa.

Das

publicações

selecionadas, 2 são estudos de validação de diagnóstico de enfermagem, já os
outros seguem o delineamento transversal e exploratório.
Dentre os 8 artigos apresentados, todos publicados em periódicos de
enfermagem e de autoria, todos são pesquisadores da área da enfermagem. O
quadro 1, apresentado a seguir, mostra um panorama geral dos artigos analisados:
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Quadro 1. Identificação dos artigos e análise dos mesmos.
Título

Autor(es) e objetivos

População estudada

Delineamento do

Metodologia

Principais Resultados

estudo

Diagnósticos de

Lima,

3 sujeitos submetidos

Estudo

Coleta de dados realizada mediante a

O julgamento clínico dos problemas reais e

enfermagem em

Chianca.

LR

de.

Pereira,

SVM.

ao

de múltiplos casos,

instrumento

semiestruturado

potenciais dos clientes a partir da teoria

pacientes pós-

- Determinar os diagnósticos de

cardíaco.

quantitativo.

fundamentado no PE abordando a

de Orem conduziu ao estabelecimento de

cateterismo

enfermagem da taxonomia II da

teoria de Orem (Autocuidado) que

24 diferentes diagnósticos de enfermagem.

cateterismo

transversal,

cardíaco –

NANDA em clientes submetidos a

abrangeu as duas primeiras etapas do

Dos mais prevalentes, ou seja, do DE com

contribuição de

um cateterismo cardíaco, nas

PE.

frequência maior de 50% dos sujeitos,

Orem

primeiras 6 horas após o exame.

através da estatística descritiva.

Análise

dos

dados

realizada

estão:
-

Integridade

tissular

prejudicada

30

(100%); - Risco para infecção 30 (100%); Mobilidade física prejudicada 30 (100%); Mobilidade física prejudicada 30 (100%); Dor

aguda

30

(100%);

-

Déficit

no

autocuidado para higiene íntima 30 (100%);
- Controle ineficaz do regime terapêutico
30 (100%);- Risco para lesão orgânica renal
30 (100%); - Risco para lesão química 30
(100%); - Conhecimento deficiente (sobre o
procedimento

cateterismo

cardíaco

e

autocuidado após alta hospitalar 30 (100%);
- Comportamento de busca de saúde
percebido 24 (80%).
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Diagnósticos de

Galdeano,

17 pacientes adultos

Estudo

enfermagem de

Pezzuto, TM.

no

quantitativo.

pacientes no

- Identificar os DE de pacientes

período pré-

que se encontram no período

operatório de

pré-operatório

cirurgia cardíaca.

LE.

Rossi,

de

LA.

Coleta de dados realizada através de

Foram

instrumento organizado de acordo

diagnósticas,

operatório de cirurgia

com

das

frequência superior a 50%. Dentre os mais

cardíaca.

necessidades

básicas

frequentes estão:- Intolerância à atividade

período

pré-

Transversal,

cirurgia

cardíaca.

modelo

conceitua
humanas

identificadas
dessas,

15

neurovascular 14 (82,4%); - Risco para

trabalhavam

infecção

foram

13

Risco

apresentam

que atuavam na área de cardiologia e
DE

-

categorias

9

(modelo Wanda Horta). 6 enfermeiros
com

(88,2%);

33

(76,5%);

para
-

disfunção
Déficit

de

convidados a realizar a validação do

conhecimento (sobre a doença, cirurgia e

instrumento

pós-operatório)

analisados

de
através

coleta.
de

Dados

estatística

descritiva.

13

(76,5%);

-

Padrão

respiratório ineficaz 12 (70,6%); - Perfusão
tissular

cardiopulmonar

alterada

12

(70,6%); - Dor (aguda) 12 (70,6%); Padrões

de

sexualidade

alterados

10

(58,8%); Distúrbio no padrão do sono 9
(52,9).
Diagnósticos de

Galdeano, LE. Rossi, AL. Santos,

17 pacientes adultos

Estudo

enfermagem no

CB dos. Dantas, RA.

submetidos à cirurgia

quantitativo.

Com base no Modelo conceitual de

Das categorias diagnósticas aplicadas aos

Wanda Horta, foram construídos 3

pacientes que apresentaram concordância

pré-operatório de

- Identificar os DE de pacientes

cardíaca.

cirurgia cardíaca.

no período pré-operatório de

instrumentos de coleta de dados para

entre a autora e os enfermeiros que

cada

pré-

participaram da pesquisa no período pré-

cirurgia cardíaca e verificar a

operatórios. Após, 6 enfermeiros na

operatório, estão: intolerância à atividade;

existência

área de cardiologia foram realizaram

Risco para infecção e Distúrbio no padrão

concordância entre a primeira

a

do sono.

autora do estudo, que avaliou os

instrumentos foram preenchidos pela

No período transoperatório, os DE que

pacientes e identificou os De e

autora e 3 enfºs.convidados.

apresentaram

outros enfermeiros que tiveram

Realizado teste não paramétrico de

pesquisadores foram: Risco para infecção;

acesso

Friedman

a

Risco para desequilíbrio de volume de

homogeneidade no que diz respeito a

líquidos; Risco para aspiração; Proteção

ou

apenas

não

aos

Transversal,

de

dados

coletados.

um

validação

dos

do

para

períodos

instrumento.

avaliar

Os

concordância

entre

os
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frequência
diagnóstica.

de

cada

Utilizado

categoria
estatística

alterada; Integridade da pele prejudicada;
Risco

para

disfunção

neurovascular

descritiva com programa SPSS para

periférica; Risco para lesão pré-operatória

análise

de posicionamento.

dos

dados

quantitativos.

Aplicado testes estatístico de Kappa

Das categorias diagnósticas identificadas

para

ou

no pós-operatório, apresentando nível de

discordância entre as informações

concordância entre os pesquisadores estão:

coletadas.

Risco para infecção; Risco para disfunção

testar

a

concordância

neurovascular periférica; Risco para lesão
pré-operatória

de

posicionamento;

Mobilidade física prejudicada; Risco para
aspiração; Proteção alterada; Integridade
da pele prejudicada; Alterações sensoriais
de

percepção;

Comunicação

verbal

prejudicada; Desobstrução ineficaz das vias
aéreas; Dor.
Diagnósticos de

Rocha, LA da. Maia, TF. Silva, LF

22

enfermagem em

da.

terem ultrapassado 24

exploratória

- identificar os DE apresentado

horas

transversal,

pelos

cardíaca de RM.

quantitativa.

pacientes
submetidos à
cirurgia cardíaca.

pacientes

no

pós-

pacientes
de

após
cirurgia

Pesquisa

operatório de cirurgia cardíaca
de RM.

e

Aplicado um instrumento segundo os

Foram encontrados 19 DE, entretanto, 15

domínios da taxonomia II da NANDA.

destes com frequência acima de 50%,

Os dados foram compilados em um

abaixo descritos:

banco de dados criados no programa

-Risco para infecção 22 (100%); -Risco para

Epi info.

constipação

22

(100%);

Déficit

no

autocuidado para vestir-se 22 (100%); Integridade da pele prejudicada 22 (100%);
-Mobilidade física prejudicada 20 (90,9%); Integridade

tissular

prejudicada

20

(90,9%); -Déficit no Autocuidado para
alimentação 15(68,2%); -Padrão de sono
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perturbado 15 (68,2%); 15 (68,2%); Ansiedade

15

(68,2%);

-Desobstrução

ineficaz das vias aéreas 14 (63,6%); -Dor
aguda (59,1%); -Nutrição desequilibrada:
menos do que as necessidades corporais 11
(50%); -Ventilação espontânea prejudicada
11

(50%);

Risco

para

intolerância

à

atividade 11 (50%).

Diagnósticos de

Galdeano, LE. Rossi, LA. Nobre,

17 pacientes adultos

Estudo

enfermagem de

LF. Ignácio, DS.

no

quantitativo.

- identificar os diagnósticos de

transoperatórios

enfermagem

cirurgia cardíaca.

pacientes no
período
transoperatório de

transoperatório

cirurgia cardíaca.

cardíaca.

no
de

período

período

Transversal,

de

cirurgia

Coleta de dados realizada através de

Foram encontrados 11 DE, entretanto, 9

instrumento organizado de acordo

destes com frequência acima de 50%,

com

abaixo descritos:

modelo

necessidades

conceitua

básicas

-Risco para infecção 17 (100%); -Risco para

(modelo Wanda Horta). 6 enfermeiros

desequilíbrio no volume de líquidos 17

que atuavam na área de cardiologia e

(100%); -Troca de gases prejudicada 17

trabalhavam

foram

(100%); -Risco para aspiração 17 (100%);

convidados a realizar a validação do

Proteção alterada 17 (100%); -Integridade

instrumento

da pele prejudicada 17 (100%); -Risco para

analisados
descritiva.

humanas

das

com
de
através

DE
coleta.
de

Dados

estatística

disfunção

neurovascular

periférica

17

(100%); -Risco para lesão pré-operatória de
posicionamento 17 (100%); Risco para
temperatura corporal alterada 16 (94,1%).
Nutrição desequilibrada: menos do que as
necessidades corporais
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Diagnósticos de

Guerriero, ALS. Almeida, FA.

Constituída

Guimarães, HCQCP

prontuários

infantil no primeiro

Identificar os DE apresentados

pós-operatório de

por crianças no primeiro dia de

cirurgia cardíaca

pós-operatório

período de agosto de

contendo

1999 a abril de 2000.

listagem dos DE contidos nos padrões

Distúrbio no padrão do sono 51 (100%); -

mínimos de DE, com um espaço para

Rompimento no vínculo familiar 51 (100%);

preenchimento

-Mobilidade física prejudicada 51 (100%); -

enfermagem

de

cirurgia

cardíaca.

de

51

Estudo exploratório,

Averiguação dos 51 prontuários e

Das categorias diagnósticas encontradas

retrospectivo.

identificando o impresso dos padrões

mais freqüentes neste estudo estão:

crianças submetidas à

mínimos do DE, preenchendo um

- Dor torácica e lombar 51 (100%); -

cirurgia

instrumento

dados

Integridade da pele prejudicada 51 (100%);

idade,

Déficit

das

cardíaca no

de

coleta

data,

de

registro,

de

DE

específico,

cabendo as enfermeiras.

no

autocuidado

51

(100%);

-

Risco para alteração na temperatura 51
(100%); -Risco para déficit de volume de
líquidos

51

(100%);

-Risco

diminuição

débito cardíaco 51 (100%); -Risco padrão
respiratório ineficaz 51 (100%); -Alto risco
para infecção 51 (100%); -Risco para
inapetência

51

(100%);

-Risco

para

alteração no metabolismo da glicose 51
(100%); Risco prejuízo integridade da pele
45 (88,2%); Risco para constipação 42,3
(83%).
Diagnóstico de

Oliva, APV. Cruz, DALM.

Foram

débito cardíaco

- Analisar a associação entre as

pacientes

características

diminuído:
validação no pós-

débito

definidoras

cardíaco

de

diminuído

avaliados

Aplicado modelo clínico de validação

Os pacientes da amostra foram avaliados

de DE onde as informações clínicas

em 23 características com o objetivo de

operatório de cirurgia

são obtidas diretamente do cliente-

analisá-las como indicadoras de débito

cardíaca.

em

49
pós-

Estudo

Transversal,

validação de DE.

sujeito. Optou-se avaliar os doentes

cardíaco diminuído. Comparando-se estes

operatório de

identificadas por método não

com relação ao índice cardíaco, pois,

achados clínicos com as característica

cirurgia cardíaca

invasivo e o índice cardíaco

se

definidoras

estimado por termo diluição.

sabidamente fiel, e o padrão ouro foi

listagem

o método por termo diluição, pois

características definidoras sem diferença

considera

esta

medida

apresentadas
da

Nanda

na

(1998),

última
das

21
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reflete com boa precisão o débito

estatística significante entre os grupos, 9

cardíaco

estão

de

pacientes

em

UTI.

listadas:

enzimas

cardíacas

Utilizada estatística descritiva para

alteradas; arritmias; labilidade na pressão

análise dos dados levantados.

arterial; alterações no RX de tórax; edema;
estertor;

oligúria/anúria;

aumento

da

freqüência respiratória; tosse. As outras
características definidoras restantes na
listagem da Nanda (1998) expressam um
quadro de descompensação cardíaca. Das
características definidoras estudadas as
que

apresentaram

freqüência

estatisticamente superior nos pacientes
com índice cardíaco diminuído, quando
comparados
cardíaco

a

não

pacientes
diminuído

com

índice

foram:

pulso

periférico filiforme (p=0,001) e diminuição
da perfusão periférica (p=0,002). Assim,
este estudo permitiu concluir que essas
características definidoras foram válidas
para

fundamentar

o

débito

cardíaco

diminuído na amostra estudada.
Validação de
conteúdo
diagnóstico de

Galdeano,

LE.

Rossi,

LA.

validação

de

Pelegrino, FM.
-

Realizar

a

50

enfermeiros

expertos

em

diagnóstico

de

enfermagem

conteúdo do DE conhecimento

enfermagem

conhecimento

deficiente em relação à doença

cardiologia

deficiente

coronariana e à revascularização

ciência da educação.

Estudo quantitativo-

Utilizado o método de Fehring. De

Diante dos resultados foi possível concluir

qualitativo.

validação. Para a coleta de dados foi

que:

elaborado um instrumento

-

e
e/ou

na

constituído

de

duas

partes.

A

as

características

categoria

definidoras

diagnóstica

da

conhecimento

primeira consiste em um formulário

deficiente classificadas como principais

para

foram:

registro

dos

dados

de

verbalização

do

problema,
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do miocárdio.

caracterização

dos

expertos e

a

desempenho

inadequado

em

teste

e

segunda de check-list composto de

expressar percepção incorreta acerca do

características

seu estado de saúde; - as características

definidoras

da

categoria diagnóstica conhecimento

definidoras

deficiente apresentadas na literatura.

conhecimento
como

da

categoria
deficiente

secundárias

diagnóstica
classificadas

foram:

seguimento

inadequado de instruções, memorização de
informação deficiente, indicadores não
verbais

de

baixo

entendimento,

questionamento repetitivo, desvalorização
das informações, indicadores não verbais
de falta de atenção, falta de integração do
plano de tratamento às atividades diárias,
não

seguir

a terapêutica

prescrita e

expressar alteração psicológica (ansiedade,
depressão).- a característica definidora
comportamentos impróprios ou exagerados
foi

considerada

insuficiente

para

caracterizar a categoria diagnóstica em
estudo.
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Segundo a análise do quadro acima, podemos observar, que os diagnósticos
já validados para as situações de pós-operatório de cirurgia, a citar o DE
Conhecimento deficiente sobre a doença, procedimentos e pós-operatório e o DE
Débito cardíaco diminuído (já validado para esta situação), são considerados de
autenticidade comprovada, ou seja, uma aplicabilidade exata ao paciente em
determinada situação e mediante aos sinais e sintomas característicos 7,8.
Das produções científicas analisadas, apenas dois abordam o DE no período
pré-operatório, dois no período transoperatório e cinco abordam somente o pósoperatório, onde se sabe, que neste último período é crítico pra o paciente

1,2,3,

devido as complicações em potencial associados a fatores de risco evidenciados em
estudos como a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo, o diabetes melitus, a
dislipidemia e a doença pulmonar obstrutiva crônica 3.
Em virtude disso, podemos observar que o DE mais citados em todos os
artigos e em todos os períodos operatórios foi o Risco para infecção. Este se define
como o aumento do risco de invasão de patógenos 3. Este diagnóstico é comumente
identificado em pessoas submetidas à cirurgia cardíaca de RM, entretanto, Todos os
procedimentos invasivos constituem risco para a presença de patógenos como as
bactérias 3. O segundo DE mais citado entre as publicações, nos diversos períodos
operatórios, é o DE Mobilidade física prejudicada, este diagnóstico é dado como a
limitação no movimento físico do corpo ou de uma ou mais extremidades, sendo o
fator de risco mais importante a dor relacionada ao movimento do tórax 3.

O

terceiro DE mais freqüente é o Padrão de sono perturbado, este é definido como
distúrbio com tempo limitado na quantidade ou qualidade do sono, sedo que, a
iluminação do ambiente, a preocupação com a saúde, a mudança de ambiente e o
hábito de sono e posição estão relacionados com o diagnóstico 3.
O quarto DE mais freqüente é o Risco para disfunção neurovascular
periférica. Conforme estudos, pacientes com doença arterial coronariana são
portadores de aterosclerose e podem apresentar obstrução vascular em outros
vasos 5.
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Entre os demais diagnósticos citados, pelo menos 50% destes foram os DE:
Dor aguda; Proteção alterada; Risco para aspiração; Risco para desequilíbrio de
volume de líquidos; Risco para lesão perioperatória de posicionamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da revisão de literatura realizada, observamos que há certa
predominância

de

diagnósticos

de

enfermagem

voltados

às

necessidades

psicobiológicas, mesmo observando que no processo saúde–doença, os mecanismos
fisiológicos são os mais acometidos, deve-se também abordar os cenários
psicossociais e psicoespirituais, devido às alterações causadas pelo impacto da
cirurgia cardíaca no pré, trans e pós-operatório, na vida dos pacientes, no seu
perímetro familiar e na sua independência, para suprir suas necessidades humanas
básicas.
É de grande relevância, o desenvolvimento de pesquisas associadas à
identificação dos diagnósticos de enfermagem em relação a um grupo comum de
pacientes e conhecer seus problemas de saúde, para direcionar a assistência com
base no processo de enfermagem, conduzindo os profissionais enfermeiros a uma
implementação de intervenções e um plano de ações específico e individualizado,
focando as reais necessidades dos pacientes e contribuindo para o desenvolvimento
científico da profissão.
A assistência de enfermagem, em todos os seus períodos cirúrgicos, desde o
pré-operatório ao pós-operatório, deve ser individualizada e continuada, com o
planejamento de seus processos, avaliando e compreendendo o paciente,
proporcionando um maior vínculo de atenção ao mesmo, e desenvolvendo a
melhora na qualidade da assistência prestada.
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Maria da Graça Oliveira Crossetti³
RESUMO
Objetivo: identificar os sentimentos e opiniões dos profissionais de saúde em relação à
presença do acompanhante. Metodologia: para isso, foi realizada uma revisão sistemática
de abordagem qualitativa acerca da presença do acompanhante na hora do parto sob a
ótica dos profissionais de saúde. A análise de dados foi realizada a partir da Análise de
Conteúdo proposta por Bardin. Resultados: apontaram diversos sentimentos e opiniões dos
profissionais de saúde dentre eles: a indiferença, ansiedade diante das urgências
obstétricas, sentimentos positivos e negativos, parto humanizado devido à presença do
acompanhante e pré-conceito. Conclusão: notamos que são diversos os sentimentos e
opiniões, dos profissionais de saúde, sobre a presença do acompanhante na hora do parto.
E a grande maioria demonstra insegurança diante desta experiência.
DESCRITORES: Parto humanizado; Profissionais de saúde; Paternidade.
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Enfermagem Médico Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
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ABSTRACT
Objective: to identify the feelings and opinions of health professionals in relation to the
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 2, n. 2, p. 16-24, jan./ 2016
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

16

Diego Silveira Siqueira,
Fernando Riegel,
Maria da Graça Crossetti
2. PARTO HUMANIZADO: A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE NO PRÉ-PARTO E PARTO
OLHARES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

partner's presence. Methodology: for this, a qualitative approach of systematic review
about the partner's presence during childbirth from the perspective of health professionals
was held. Data analysis was performed from the content analysis proposed by Bardin.
Results: showed different feelings and opinions of health professionals among them:
indifference, anxiety in the face of obstetric emergencies, positive and negative feelings,
humanized birth due to the partner's presence and pre-concept. Conclusion: we note that
there are several feelings and opinions, health professionals, about the presence of
companion in childbirth. And the vast majority demonstrates insecurity before this
experience.
DESCRIPTORS: Humanizing delivery; Health professionals; Paternity.

INTRODUÇÃO
A

partir

do

século

XX

após

a

Segunda

Guerra

Mundial

houve

institucionalização do parto com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade
materna e infantil. Com isso, o parto passou a ser realizado nos hospitais e não
mais no domicílio como ocorria anteriormente 1.
Presume-se que atualmente a tecnologia na área da saúde seja tão
importante quanto em outras áreas, porém, não podemos excluir o cuidado
humanizado, principalmente quando se trata de parto, um momento único e que
para muitas mulheres se torna angustiante por não estarem preparadas
emocionalmente e psicologicamente2.
O Ministério da Saúde sugere um protocolo assistencial, no qual indica que a
parturiente necessita dispor de um acompanhante de sua escolha podendo ser de
ambos os sexos, profissional de saúde, companheiro, familiar, doula ou até mesmo
amiga (o) da parturiente3. Visando a prestação de apoio e encorajamento constante
à mulher proporcionando assim, mais segurança e conforto durante o trabalho de
parto.
Estudos realizados em Harvard e Oxford2 comprovam que o apoio contínuo
durante a gestação e no trabalho de parto, reduz as taxas de cesariana, e da
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duração do trabalho de parto, promovendo o aleitamento materno e o
desenvolvimento de uma visão positiva em relação a todos estes eventos por parte
da mulher.
Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) da rede própria ou
conveniada a partir da Lei N° 11.108 permite a presença de um acompanhante
escolhido pela parturiente durante o trabalho de parto, que compreende a hora do
parto e após parto imediato4. Frente ao exposto, ainda existem profissionais e
serviços de saúde que não permitem estes benefícios aos acompanhantes durante o
nascimento.
Diante desta problemática, objetivou-se identificar a produção científica
nacional existente acerca da percepção de profissionais de saúde na prestação da
assistência de enfermagem na presença do acompanhante.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática de abordagem qualitativa com o
seguinte assunto: a presença dos pais durante o parto: uma visão do profissional de
saúde. Este estudo foi realizado no segundo semestre de 2013. Para isso, foi
realizada pesquisa sistemática a partir da base de dados online: Biblioteca Virtual
em Saúde (BIREME)5, em livros e artigos científicos publicados a partir de 2003 a
2013.
A pesquisa qualitativa ressalta a revisão sistemática, a qual consiste num
resumo crítico de pesquisa sobre tópicos de interesse, geralmente preparado para
colocar um problema de pesquisa num contexto, ou para identificar as falhas de
estudos anteriores, com a finalidade de justificar uma nova investigação 6.
Para iniciar a busca foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS)7: parto e pai; paternidade e parto. Utilizando o descritor parto e pai, foram
encontrados (44) artigos na língua portuguesa, porém, somente (11) possuíam
relação com o tema, desses, apenas (4) estavam na íntegra. Com o segundo
descritor, foram encontrados (9) artigos na linguagem local, porém, somente (6) na
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íntegra. Após a leitura desses artigos foi utilizada a técnica de análise de conteúdo
de Bardin. Segundo a autora, é uma técnica de investigação com a finalidade de
descrever objetivamente, sistematicamente e qualitativamente o conteúdo
manifesto pela comunicação, utilizando um procedimento metodológico de
tratamento e analise de informações colhidas pela coleta de dados8.
Foi realizado também um levantamento bibliográfico a fim de aprofundar o
conhecimento sobre o proposto tema.
RESULTADOS
Para a realização da análise e discussão dos dados, foi elaborado um quadro
com as seguintes categorias e subcategorias:
Quadro I: Visão dos profissionais de saúde em relação ao acompanhante na
hora do parto
Categorias

Subcategorias
Indiferente

A) OPINIÃO
Nas urgências gera ansiedade
Positivos/ Negativos
Humanizado, devido à presença do
B) SENTIMENTOS
acompanhante
Pré conceito negativo
Fonte: Dados de pesquisa, 2015

A) Opinião:
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Nas produções científicas analisadas, foram mencionadas diversas opiniões dos
profissionais de saúde em relação à presença do acompanhante na hora do pré-parto/
parto/pós-parto. Dentre elas, a opinião da qual o profissional relata ter posição indiferente
em relação a sua atuação na presença do acompanhante seja ele pai ou outro familiar e a
opinião da qual o profissional relata que nas urgências obstétricas gera certa ansiedade.
Além disso, os profissionais também referiram que experiências positivas com o
acompanhante fortalecem o vínculo da equipe facilitando a compreensão por parte dos
profissionais, das necessidades da parturiente.
Indiferente: Os estudos demonstraram que na maioria das vezes para o profissional
da saúde a presença do acompanhante não influencia nas suas atividades, os profissionais
continuam seguindo a sua rotina. Isso também acontece na tomada de decisões, onde a
presença do acompanhante não deixa o profissional intimidado ou sem confiança no que
está fazendo9 o que é evidenciado na citação a seguir:
“Às vezes, na sala de parto, você tenta não transparecer uma
situação de estresse para que a pessoa não perceba. Se eu achasse
que tinha que fazer determinada coisa, independente de tá ou não
com o acompanhante, eu iria fazer... Se a minha conduta é essa,
vai ser essa.” .9

Com essa revisão de literatura percebemos que realmente os profissionais
podem se tornar indiferentes com a situação, realizando seus afazeres
normalmente como se o pai não estivesse naquele momento e não modificando
seus atos para impressionar ou amenizar complicações como de costume.
Ansiedade nas urgências obstétricas: Mesmo com a prevalência dos
aspectos positivos, estudos demonstraram que alguns profissionais notam que nas
urgências

a

presença

do

acompanhante

aumentou

a

ansiedade,

e

consequentemente a vontade de resolver logo a intercorrência. Porém, tal fato não
interferiu na assistência prestada, concentrando-se assim na parturiente e no
recém-nascido9. Porém, em outro estudo, foi demonstrado que os profissionais
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relatam que a presença do acompanhante nas emergências poderia prejudicar o
atendimento, devido à falta de preparo para enfrentar essa situação 10 o que fica
evidente no relato que segue:
“Não que você não vá tomar as atitudes corretas... mas eu me senti
um pouco mais ansioso em tomar as decisões pelo fato da pessoa
estar na sala... no sentido de resolver logo..., mas não chegou a
interferir na assistência. Se tivesse um sofrimento fetal,
bradicardia (...) nessa hora você tem que deixar o acompanhante
de lado e partir para o atendimento da paciente” .9

B) Sentimentos
Notamos, com esta revisão que os sentimentos dos profissionais acerca do
acompanhante

são bastante contraditórios.

Lembrando que o

sentimento

humanizado é de extrema importância, pois muitas vezes durante a nossa profissão
acabamos marginalizando esse sentimento, o que não deveria acontecer.
Frequentemente nos deparamos com pré-conceitos, em outros momentos
possuímos sentimentos negativos, ou positivos, mas felizmente estes nem sempre
influenciam as nossas ações.
Positivos/Negativos:Nesse estudo percebe-se, que com a presença do
acompanhante na sala de parto, acaba despertando, na equipe, sentimentos
positivos, de humanização durante o parto, acaba também despertando um
sentimento de otimismo. A citação abaixo reafirma tal condição:
“A gente quer dar mais atenção pro acompanhante também,
começa a englobar ele na assistência, mas nada que venha
atrapalhar a rotina da gente. Se a paciente ou acompanhante está
constrangida, a gente trabalha isso”.9

Os aspectos negativos relatados no estudo destacaram que as parturientes
acabavam

ficando

mais

“dengosas”,

“manhosas”

e

até

desestabilizadas,

procurando no acompanhante a solução.
Humanizados devido à presença do acompanhante:Sabemos da existência
da Lei n. 11.108 sancionada em abril de 2005 e que garante a presença do
acompanhante durante o pré parto/ parto e pós parto, porém, a lei não é
segurança para a sua implementação e aplicabilidade. As instituições de saúde
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devem se reorganizar, assim como os profissionais para que a Lei seja realmente
colocada em prática. Lembrando que a presença de um acompanhante proporciona
bem estar físico e emocional à mulher, favorecendo o parto. O acompanhante
proporciona segurança à gestante, podendo assim diminuir as complicações e
custos com analgesia, ocitocina, partos cesáreos e o tempo de hospitalização 11.
Estudos demonstram que o profissional acaba excluindo a atitude mecânica e
assumindo uma postura humanizada. O que fica evidente na citação a seguir:
“É uma visão que vem de fora que pode acrescentar muito pra
gente, resgatando o lado humano do parto, e não o lado técnico e
científico e de rotina de trabalho. Todo mundo presta mais atenção
no jeito como fala com a paciente, fica mais educado, se polícia
mais sobre o que vai falar. Presta mais atenção que o momento tá
mágico ali... não é só uma paciente que veio ganhar bebê e vai
embora”.9

Percebemos assim, que o aspecto emocional dos profissionais acaba sendo
superior, melhorando a assistência, as orientações e consequentemente todo esse
período gravídico/ puerperal.
Pré conceito negativo: percebe-se que em alguns artigos sobre o tema, os
profissionais de saúde apresentaram uma rejeição inicial, preconceito, medo de
uma

possível

violência

da

parte

dos

acompanhantes,

e

dos

prováveis

questionamentos sobre algumas condutas dos profissionais. E nos profissionais de
enfermagem os resultados são semelhantes como: medo do desconhecido,
especialmente pela dificuldade de lidar com a interação afetiva junto à parturiente
e seu acompanhante 9. O que é demonstrado na citação a seguir:
“Eu achava que não daria certo, que realmente ia atrapalhar, tinha
receio pelo fato deles não ter Nenhuma orientação no pré-natal.
Fiquei preocupada, a gente não está acostumada, tinha um pé
atrás, sabe (...). Imaginei que eles iriam ficar alterados no parto e
nervosos com a demora do trabalho de parto. (...) Tinha medo... a
gente não sabe qual a reação do acompanhante numa eventual
emergência (...)”.9
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Esse pré conceito foi superado quando o profissional percebeu que não houve
mudança na assistência e na rotina hospitalar, mesmo com a presença do
acompanhante. Os profissionais perceberam que a conduta não se limitou,
restringiu ou alterou9.

CONCLUSÃO
Notamos que são diversos os sentimentos e opiniões, dos profissionais de
saúde, sobre a presença do acompanhante na hora do parto. E a grande maioria
demonstra insegurança diante desta experiência. Porém notamos que muitos dos
acompanhantes não participam do pré-natal e na hora do parto este fato pode
influenciar levando em consideração que haverá conhecimento insuficiente das
etapas do parto causando ansiedade e outros tantos sentimentos que podem vir a
atrapalhar o trabalho da equipe.
Diante desta problemática, sugere-se a realização de capacitações a fim de
contribuir para a melhora neste aspecto, solicitando a presença do acompanhante
durante algumas consultas do pré- natal, ou até nos grupos de gestantes. Assim
como as instituições deveriam capacitar seus profissionais para vivenciarem esta
realidade. Criando protocolos para urgências durante o parto de modo que a
humanização durante o pré-parto/ parto e pós-parto seja eficiente e digna de
orgulho.
Lembrando que o nosso papel como profissionais de enfermagem, para que a
Lei nº. 11.108, de 7 de Abril de 2005 seja realmente cumprida, é o de acolher os
acompanhantes de maneira que possam sentir-se o mais confortável possível, ser
cordial e respeitar a condição de leigos do acompanhante. Assim proporcionar a
gestante um estímulo e conforto emocional para garantir um parto seguro, além de
poder desfrutar desse momento tão importante na vida da mulher e do casal, que é
o de conceber um filho.
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3. Aplicação da escala da dor em pediatria: relato de experiência
3. Range of application of pain in pediatrics: experience report
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RESUMO
Objetivo: relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem relacionada com a
avaliação da escala da dor na área de pediatria. Metodologia: trata-se de um estudo
descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido a partir da vivência de acadêmicos de
enfermagem na internação pediátrica, onde foi realizada capacitação da equipe de
técnicos de enfermagem para a aplicação da escala de avaliação da dor pediátrica, nos
meses de março a junho de 2015. Resultados: abordou-se a equipe de enfermagem dos
turnos da manhã e tarde utilizando a técnica de roda de conversa educativa, onde foram
abordadas a escala de avaliação da dor, a operacionalização da sua aplicação, bem como
as medidas farmacológicas e não farmacológicas para o alívio da dor. Conclusão: durante
as capacitações observaram-se inúmeras dúvidas por parte dos profissionais de
enfermagem sobre o tema escala de avaliação da dor em pediatria, sendo que, ocorrem
por falta de conhecimento e, muitas vezes, resultam em iatrogênias e risco à vida das
crianças.
DESCRITORES: Enfermagem; Dor; Avaliação em enfermagem.
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ABSTRACT
Objective: to report the nursing students' experience related to pain assessment scale in
the area of pediatrics. Methodology: this is a descriptive study of its kind experience
report developed from the experience of nursing students in the pediatric hospital where
the nursing staff technical training was conducted for the application of the scale of
assessment of pediatric pain in the months March to June 2015. Results: addressed to
nursing staff ds shifts in the morning and afternoon using the educational conversation
wheel technique, which were addressed to scale for assessing pain, the operation of your
application, as well as the pharmacological and non-pharmacological treatment for pain
relief. Conclusion: During the training we observed numerous doubts on the part of nursing
professionals on the subject of rating scale of pain in children, and occur for lack of
knowledge and often result in iatrogenic risk to the lives of children.
DESCRIPTORS: Nursing; Pain; Nursing assessment.

INTRODUÇÃO
Dor pode ser definida como uma experiência emocional e sensorial subjetiva
desagradável associada à real ou potencial lesão tecidual, ou descrito em termos
de tal lesão1.
A dor quando não controlada aumenta o número de complicações pósoperatórias, pós-traumáticas, prolongamento nas internações e aumento dos custos
e insatisfação do paciente; funcionando como um “círculo”. A avaliação e o
registro sistemático da queixa de dor são imprescindíveis para a escolha do método
terapêutico adequado e avaliação de sua eficácia2.
Essa avaliação deve ser realizada durante toda a internação, incluindo a
caracterização do local, da intensidade, da frequência, da duração e da qualidade
do sintoma, devendo ser registrada em instrumento adequado. As informações
registradas permitem compartilhamento dos dados entre os plantões e equipe
multidisciplinar, acarretando maior êxito no manejo da dor 3.
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A equipe de enfermagem possui um importante papel, devido a proximidade
com o paciente, além de identificar, avaliar e notificar a dor, programa a
terapêutica farmacológica, aplica a prescrição de medidas não-farmacológicas para
o alívio da dor na prática e avalia a eficácia da analgesia 4.
As crianças podem não expressar a dor por intermédio de palavras, portanto
para reconhecer o nível da dor destes pacientes é necessário observar a sinalização
não verbal indicativa de dor, como por exemplo: fácies de dor, posturas
encurvadas, choro, gemido, entre outros5.
Além disso, a avaliação da dor é um dos itens a serem avaliados pela
acreditação hospitalar definidos pela Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organization, que garante qualidade e segurança nos processos das
instituições de saúde, assim, a aplicação desse cuidado resulta em melhoria do
cuidado prestado ao paciente, bem como qualificação da equipe de saúde
envolvida nessa ação6.
Neste sentido, o presente estudo objetivou relatar a experiência vivenciada
pelos acadêmicos na assistência de enfermagem numa Instituição hospitalar do
município de Porto Alegre, no ano de 2015.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, o qual
aborda a vivência de acadêmicos de Enfermagem acerca da assistência de
enfermagem prestada no contexto das práticas disciplinares em pediatria. A
unidade de pediatria está localizada na região leste da cidade de Porto Alegre - RS,
sendo destinada a atender crianças de até 12 anos de idade.
As atividades descritas neste estudo foram realizadas entre os meses de
março e junho de 2015, com cerca de 12 técnicos de enfermagem, nos turnos da
manhã e tarde.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização do estágio supervisionado pode-se observar que a dor
não era avaliada como 5° sinal vital juntamente com a aferição dos demais sinais
vitais, observou-se que a avaliação da dor é obtida na maioria das vezes através do
relato verbal do acompanhante da criança. A criança é medicada conforme a
prescrição médica, não sendo aplicados métodos não farmacológicos antes dos
farmacológicos. Diante disso, identificou-se a necessidade de implementar um
protocolo de avaliação da dor na criança neste setor hospitalar, assim como avaliar
seus resultados7.
Para esta ação foi utilizada a escala comportamental de dor de NIPS
(Neonatal Infant Pain Score) (figura 1) foi desenvolvida por Lawrence e cols. 8, em
1993, para avaliação da dor em RN, adaptada da escala de dor CHEOPS. É composta
de seis indicadores de dor, sendo cinco comportamentais e um fisiológico 9. Mostra
utilidade na avaliação da dor em neonatos a termo e prematuros, possibilitando
diferenciar estímulos dolorosos de não dolorosos10-11. As avaliações são feias em
intervalos de um minuto antes, durante e após o procedimento agressivo. Segundo
seus autores, trata-se de uma escala válida, uma vez que se baseia nas alterações
comportamentais diante do estímulo doloroso12-13.
Avalia

parâmetros

de

expressão

facial,

choro,

padrão

respiratório,

movimentos dos braços e pernas e estado de consciência. Não é recomendada sua
utilização de forma isolada, devendo ser levado em conta o estado geral do RN e o
ambiente onde está inserido13-14-15. Seu escore total pode variar de zero a sete
(com pontuação de zero, um e dois). Para a pontuação obtida têm-se os seguintes
significados: zero, sem dor; um e dois, dor fraca; três a cinco, dor moderada; e seis
a sete, dor forte. O que pode ser observado nas Escalas a seguir:
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Figura1: Escala da comportamental de dor Neonatal Infant Pain Score, Porto Alegre,
Brasil, 2015.

Figura 2: Escala visual analógica, Porto Alegre, Brasil, 2015.

Para avaliação da dor em crianças também pode ser utilizada a escala facial
da dor (figura2) é aplicada em crianças a partir de três anos. Para avaliação devese primeiramente explicar a criança que o que cada face representa. A face zero é
a pessoa feliz por que não sente dor, a face um é aquela pessoa que sente só um
pouquinho de dor, a face dois sente um pouco mais de dor, a face três sente mais
dor ainda, face quatro sente dor forte, face cinco sente dor muito forte. Após peça
que a criança escolha a face que melhor descreva sua própria dor. Registre o
número sob a face que corresponde à avaliação da dor na folha de sinais vitais.
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Esse procedimento deve ser realizado no momento de verificação dos demais
sinais vitais e sempre que necessário utilizando a escala de acordo com a idade do
paciente.
Além de trazer a importância e forma de aplicação das escalas de dor em
pediatria,

acredita-se

ser

importante

reforçar

e

revisar

alguns

métodos

farmacológicos e não farmacológicos já utilizados na unidade.
Em relação aos métodos farmacológicos, o paracetamol tem ação analgésica
e antipirética, seus efeitos colaterais e eventos adversos são incomuns podendo ser
utilizado em todas as etapas da dor, porém devemos ter cuidado com a dose a ser
administrada devido a hepatotoxicidade se ocorrer sobredosagem; e os AINES como
o ibuprofeno, utilizado nos casos de dor leve e moderada, e pode ser usado em
combinação com paracetamol.
Alguns métodos não- farmacológicos que podem ser utilizados para alívio da
dor leve em pediatria é a sucção não nutritiva, aplicação de calor, posicionamento,
massagem, entre outros.
De posse da escala e dos conteúdos a serem revisados, abordou-se a equipe
de enfermagem dos turnos da manhã e tarde utilizando a técnica de roda de
conversa educativa, onde foram abordadas a escala de avaliação da dor, a
operacionalização da sua aplicação, bem como as medidas farmacológicas e não
farmacológicas para o alívio da dor. Foi solicitado para os técnicos de enfermagem
como forma de treinamento e averiguação do aprendizado acerca do tema, a
aplicação da escala diante de situações pré-estabelecidas e o resultado foi
surpreendente, a equipe assimilou rapidamente os conteúdos trabalhados na roda
de conversas educativas, contribuindo para a melhoria e qualidade dos cuidados
prestados aos pacientes pediátricos desta Instituição hospitalar. Durante as
capacitações observaram-se inúmeras dúvidas por parte dos profissionais de
enfermagem sobre o tema escala de avaliação da dor em pediatria, sendo que,
ocorrem por falta de conhecimento e, muitas vezes, resultam em iatrogênias e
risco à vida das crianças.
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CONCLUSÃO
Esta

experiência

foi

de

extrema

importância

aos

acadêmicos

de

enfermagem, pois este período de estágio é parte essencial da formação em nível
de graduação, sendo realizado por um longo período, ou seja, quatro meses, tempo
este que os acadêmicos estão inseridos no convívio com profissionais da área da
saúde e educação, além de pacientes e familiares. Deste modo, esta experiência
tornou-se fundamental para o aprimoramento dos acadêmicos, pois continuamente
foram instigados a desenvolver e atuar como profissionais.
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4.Segurança do paciente e sala de vacinas
4.Patient safety and vacines room
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RESUMO:
Objetivo: estabelecer medidas de Segurança do Paciente na Sala de Vacinas. Metodologia:
revisão integrativa desenvolvida a partir da busca de artigos científicos nas bases de dados
LILACS e SciELO em 26 de setembro de 2015, encontrando-se 90 e 32 resultados,
respectivamente. Para tanto, se utilizou como descritores de busca: segurança do
paciente, vacinação e saúde pública. Comparou- se o roteiro elaborado para segurança do
paciente em sala de vacinas com os resultados da revisão. Resultados: O roteiro contempla
medidas para a segurança do paciente para os principais problemas encontrados na sala de
vacinas. Conclusão: Este estudo evidenciou a necessidade de desenvolver pesquisas que
visem o aprimoramento das diretrizes em segurança do paciente para o exercício da
vacinação. Além disso, demonstra a importância da educação permanente em sala de
vacinação para que os profissionais vacinadores estejam aptos a intervir de forma segura
em todos os procedimentos relacionados à segurança do paciente em sala de vacinação.
DESCRITORES: Segurança do paciente; Vacinação; Saúde Pública.
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ABSTRACT
Objective: To establish Patient Safety measures in vaccines room. Methodology:
Integrative review developed from the search for scientific articles in the databases LILACS
and SciELO on September 26, 2015, meeting 90 and 32 results, respectively. It has been
used as search keywords: patient safety, immunization and public health. With the review
results, during this work, was compared elaborate script for patient safety in vaccines
room. Results: The script includes steps to patient safety for the main problems
encountered in the vaccination room. Conclusion: This study highlighted the need to
develop research aimed at the improvement of guidelines on patient safety for the
practice of vaccination. Moreover, it shows the importance of continuing education in
vaccination service for vaccinators professionals are able to intervene safely in all patient
safety-related procedures in vaccination service.
DESCRITORS: Patient Safety; Immunization; Public Health.

INTRODUÇÃO
Em 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS), lançou o programa Aliança
Mundial para a Segurança do Paciente, com diretrizes e estratégias para incentivar
e divulgar práticas e definir o desenvolvimento de pesquisas baseadas em
evidências científicas com melhores práticas voltadas à segurança do paciente.
Atualmente o termo usado pela OMS é Programa de Segurança do Paciente 1.
A segurança do paciente em sala de vacinas está relacionada aos possíveis
eventos adversos. Estes podem ocorrer devido a aspectos dos vacinados ou da
própria vacina. Os aspectos relacionados aos indivíduos vacinados são os que
envolvem as respostas do organismo e a condição imunológica do paciente. Entre os
aspectos relacionados às vacinas, podem-se considerar seus componentes, sua
produção e sua relação com a predisposição orgânica dos vacinados. As técnicas de
preparo e aplicação das vacinas, se realizadas de forma inadequada, também
podem ocasionar eventos adversos2.
O Brasil implantou em 1998 um sistema passivo de vigilância de eventos
adversos pós-vacinação (SPVEAPV). Este sistema é de âmbito nacional, com a
finalidade de monitorar a segurança das vacinas e investigar oportunamente casos
suspeitos de reações adversas, para fundamentar medidas adequadas diante desses
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eventos3. O evento adverso pós-vacinação (EAPV) pode estar associado à vacina,
pode decorrer de erro programático, ou ser coincidente, quando surge após a
vacinação, mas com associação apenas temporal, sem nexo causal4.

METODOLOGIA
O objetivo deste trabalho é estabelecer medidas de Segurança do Paciente
na Sala de Vacinas. No dia 26/09/2015 foi realizada uma pesquisa na base de dados
LILACS usando os termos: “segurança” AND “paciente” AND “vacina” e o filtro
“Assunto Principal”: “Segurança do Paciente”. Foram encontrados 19 artigos. Uma
análise dos títulos e resumos mostrou que estes termos não eram os mais
adequados e a pesquisa foi refeita usando os termos “sala” AND “vacinas”. Foram
encontrados 90 artigos. Filtrando os resultados para os últimos 5 anos, incluindo o
ano corrente, obtivemos 13 artigos.
Um artigo foi excluído por estar em duplicata. Excluíram-se todos os artigos
que não abordassem centralmente a segurança do paciente em relação às vacinas
de modo geral e amplo, não foram considerados artigos focalizados em atividades
ou vacinas específicas, assim foram excluídos artigos sobre saúde do trabalhador,
malária, cuidados ao recém-nascido, vacinas contra rotavírus e hepatite B após a
leitura dos resumos. Um resultado foi excluído por ser uma Segunda Opinião
Formativa (SOF) sobre conduta frente à recusa de idoso em receber vacina contra
influenza. Selecionaram-se 5 artigos.
Na base de dados SciELO com os termos “vacina” AND “segurança”
encontraram-se 32 artigos. Aplicando o filtro para os últimos 5 anos incluindo o
corrente, restaram 13 artigos. Novamente aplicaram-se os critérios de exclusão,
retira do artigos sobre influenza, varicela, vacina anti-pneumocócica, hepatite B,
vacina antirrábica entre outros. Dois artigos excluídos por repetição. Sete artigos
selecionados.
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RESULTADOS:
Os resultados encontrados com este estudo foram comparados com o
instrumento desenvolvido no município de Cachoeirinha, de autoria de Gisele
Cristina Tertuliano, publicado originalmente no Boletim Epidemiólogico de
Cachoeirinha, edição 2, volume III, Abr/Mai/Jun de 2014 (figura 1).
A autora elaborou este roteiro na intenção de divulgar medidas de segurança
voltada ao paciente nas salas de vacina deste município. Este roteiro foi baseado
na cartilha 10 Passos para a Segurança do Paciente, documento do Conselho
Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) e Rede Brasileira de
Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) 5. Os 10 passos descrevem
processos básicos de cuidado de enfermagem para a promoção da segurança do
paciente e foram adaptados para o processo de vacinação.

Fig.1: Roteiro Segurança do Paciente na Sala de Vacinação publicado no Boletim
Epidemiólogico de Cachoeirinha, RS.
Princípios Fundamentais para a Segurança
1. Identificação do paciente.
A identificação do usuário é prática indispensável para garantir a segurança do paciente
em qualquer ambiente de cuidado à saúde. Este procedimento inclui a prevenção na troca
de fichas e o chamamento por extenso do nome de cada usuário antes da vacinação para
certificação de que é mesmo aquela pessoa que deve ser vacinada.
2. Cuidado limpo e cuidado seguro - higienização das mãos.
3. Paciente envolvido com sua própria segurança – comunicação.
3.1 Identifique características específicas quanto à maturidade, condições clínicas e
legais que possibilitam assumir suas responsabilidades, como usuários pediátricos,
psiquiátricos, etc.
3.2 Analise as fragilidades do usuário.
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3.3 Vínculo: propicie o fortalecimento do vínculo do usuário e família com a equipe, pois
estes fornecem informações sobre os sintomas, a história e o tratamento.
3.4 Compartilhe informações sobre potenciais benefícios e eventos.
3.5 Avalie as dificuldades de comunicação, barreiras de linguagem, falta de entendimento
das orientações, fatores sociais e de personalidade.
3.6 Utilize meios adequados e linguagem compreensível para disponibilizar as informações
aos diferentes grupos de pessoas. Utilize recursos que se adaptem aos usuários que
tenham barreiras visuais, auditivas e de fala.
3.7 Respeite o tempo de cada usuário para compreender as informações fornecidas.
3.8 Crie estratégias para verificar se o usuário compreendeu as informações, repetindoas, caso os objetivos não tenham sido alcançados.
3.9 Entenda que o usuário tem o direito de saber se os profissionais que irão cuidar dele
são competentes para prestar uma assistência segura.
3.10 Leve em consideração perguntas, queixas e observações do usuário, pois ele é a
última barreira para impedir que eventos adversos ocorram.
3.11 Eduque o usuário para a cidadania, estimulando-o a conhecer seus direitos e
responsabilidades.
3.12 Disponibilize tempo para responder aos questionamentos do usuário e família, ouvir
suas observações e promover a educação para a saúde.
4. Comunicação efetiva.
5. Prevenção de queda.
6. Segurança na utilização de tecnologia.
• Novas vacinas
• Equipamentos
7. Aplicação de normas de rede de frio.
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8. Aplicação das técnicas de administração.
9. Conhecimento do esquema vacinal.
10. Fatores Humanos que Contribuem para os Erros
10.1 Institucionais: gerenciamento, falhas de equipamentos, manutenção, etc.
10.2 Ambientais: barulho, agitação, calor, excesso de estímulos visuais, etc.
10.3 Conhecimentos e habilidades: ausência de treinamento, ausência de reciclagem,
procedimentos técnicos inadequados, formação inadequada.
10.4 Psicológicos: estresse, tédio, frustração, ansiedade.
10.5 Fisiológicos: sono, fadiga.
10.6 Notificação: Os erros ocorridos em sala de vacina devem ser comunicados e
acompanhados.
Síncope:
A síncope é uma alteração transitória da consciência acompanhada por perda da
consciência e do tônus postural, causada pela diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro,
com recuperação espontânea. A maioria ocorre nos primeiros 15 minutos após a
vacinação. Ocorre por estimulação do sistema nervoso autônomo. O paciente apresenta
ansiedade, palidez, sudorese, extremidades frias e, às vezes, hipotensão.
É uma das causas mais comuns de perda parcial ou total da consciência e, embora seja
um distúrbio benigno, com boa evolução, de modo geral, tem potencial para produzir
lesões.
Geralmente há um estímulo desencadeante, como dor intensa, expectativa de dor ou
choque emocional súbito. Vários fatores, como jejum prolongado, medo da injeção,
ambientes muito quentes ou superlotados, permanência de pé por longo tempo, podem
aumentar a ocorrência de síncope.
Portanto, para reduzir risco de quedas e permitir pronta intervenção caso ocorra a
síncope,

a

adolescente

deverá

permanecer

sentada

e

sob

observação

por
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aproximadamente 15 minutos após a administração das vacinas, em especial a vacina
contra o HPV.

DISCUSSÃO:
Assistência de Enfermagem na Sala de Vacinas
Comparou-se o roteiro com a literatura selecionada sobre o tema. A
segurança do paciente em sala de vacinas inicia-se pelas informações a serem
colhidas a respeito da pessoa a ser vacinada (item 1 do roteiro “identificação do
paciente”), observação do estado físico geral, orientações ao paciente e/ou
responsável (item 3 “comunicação”). É necessário que o paciente e seu responsável
estejam confortáveis e sintam-se seguros a respeito do procedimento, para isso, é
indispensável que o profissional enfermeiro esteja presente para esclarecer
dúvidas, fornecer informações antes da vacina e esclarecimentos sobre possíveis
eventos adversos após a vacina (subitens 3.10 e 3.12 do roteiro). No caso de
pacientes infantis, o profissional de enfermagem antes de aplicar o imunobiológico
deve conferir, juntamente com o responsável, a identificação da criança na
caderneta de vacinação para garantir que esteja realizando o procedimento de
acordo com o especificado (subitem 3.1 do roteiro) respeitando idade, data, vacina
a ser administrada e contra indicações para a imunização 6.
Aspectos que geram riscos à segurança do paciente na sala de vacinas
Os erros de medicação são um dos temas mais abordados e pesquisados na
área da Segurança do Paciente e constituem-se um sério problema de Saúde
Pública. As vacinas são consideradas medicamentos, de acordo com o texto da RDC
nº55, de 16 de dezembro de 20107, portanto a abordagem sistêmica dos erros de
medicação poderá revelar as falhas do processo, sendo possível implementar
melhorias e assim diminuir a ocorrência desses eventos8. Dados da literatura
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apontam vantagens significativas na segurança das vacinas em relação a outros
fármacos, embora as vacinas não sejam inteiramente livres de risco 4.
Há que se atentar para a sobrecarga de trabalho dos vacinadores (subitens
10.4 e 10.5 do roteiro). Conforme estudo feito em São José do Rio Preto em 2012,
a sobrecarga dos funcionários, especialmente em momentos de campanhas de
pandemias, como por exemplo, a H1N1, provocou um aumento do número de
procedimentos inadequados. Além disso, quando mais vacinas são administradas
simultaneamente em um único paciente, a possibilidade de acontecer falhas é
elevada9.
Medidas de segurança do paciente em sala de vacinas
A aplicação das normas de rede de frio também é uma etapa importante
(item 7). Um estudo realizado no estado de Minas Gerais selecionou salas de vacina
a partir de análise preliminar de 261 salas, as quais deveriam obedecer aos
seguintes critérios: exclusividade do refrigerador, existência de termômetro de
máxima e mínima, presença de bobinas de gelo reciclável no congelador, bandeja
coletora de água, parte inferior do refrigerador com garrafas de água, ausência de
objetos no painel interno, existência de programa de manutenção corretiva ou
preventiva do refrigerador e capacitação dos profissionais em sala de vacina.
Somente 12 salas de vacinas atenderam a 100% desses critérios 10. Vários autores
consideram imprescindível o controle rigoroso das condições de conservação de
vacinas para assegurar a qualidade e a efetividade da imunização 10,11.
Conhecimento e Capacitações
Em estudo realizado em 23 salas de vacina de 14 municípios do Piauí observou-se
que a maior parte dos profissionais (69%) apresentou conhecimento classificado
como

“Regular”.

Percentual

elevado

(24,1%)

apresentou

conhecimento

insuficiente. Mais da metade dos investigados (65,5%) teve prática classificada
como inadequada. Quando se analisou a relação do conhecimento com o tempo de
formado e com o tempo de trabalho dos profissionais em sala de vacina, aqueles
que tinham um conhecimento considerado “inadequado” tinham mais tempo de
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formado e mais tempo em sala de vacina. Os autores deste mesmo estudo também
relatam que muitos profissionais investigados demonstraram não saber o tempo
ideal para utilização da maioria das vacinas, após abertura dos seus frascos. Esse
tempo interfere na eficácia dos imunobiológicos. Eventualmente os fabricantes
realizam melhorias em seus produtos, incluindo no mercado novas vacinas e novas
recomendações (item 6). Por isso torna-se necessário atualizar os profissionais
vacinadores11. O enfermeiro responsável pela equipe de vacinação precisa inserir o
processo educativo na supervisão (subitem 10.3), identificando as demandas de
capacitação dos trabalhadores, a fim de melhorar a qualificação de sua equipe 10.
Notificando erros
Em estudo realizado em Ribeirão Preto em 2012, de 2.109.059 doses de
vacinas aplicadas, foram notificados 186 procedimentos inadequados, o que
corresponde a nove procedimentos a cada mil doses de vacina aplicadas. A
avaliação das fichas de notificação de procedimentos equivocados mostrou que no
período estudado, a maioria das salas de vacinas realizou alguma notificação,
sendo os procedimentos de rotina a ocasião principal de ocorrência desses erros,
147 notificações ocorreram durante procedimentos de rotina (79,0%), seguidas
pelas campanhas de vacinação, com 21 casos notificados (11%). Os imunobiológicos
com maior número de inadequações foram a vacina contra rotavírus e a vacina
contra febre amarela, com o erro relacionado, principalmente, à administração
fora da idade recomendada ou ao intervalo inadequado entre as doses 2. Em estudo
realizado em Campo Grande avaliou-se 41 fichas de notificação de EAPV entre
janeiro a julho de 2006. A maioria dos eventos adversos notificados não foi grave e,
portanto, segundo as autoras do estudo, os benefícios de se receber a vacina e
prevenir doenças superam os riscos de se ter um evento adverso provocado por
ela12. As bases de dados criadas pelo SPVEAPV propiciam informações que podem
ser utilizadas em pesquisas para conhecer melhor os eventos adversos e que podem
servir de subsídio à elaboração e atualização de normas e legislação referentes à
segurança do uso de vacinas no país3 (subitem 10.6 “notificação”).
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CONCLUSÕES:
A comparação entre o roteiro e a literatura confirmou a adequação do
instrumento como forma de implantar medidas de segurança do paciente adaptadas
para o ambiente de sala de vacinas. Encontrou-se na literatura que medidas de
segurança do paciente podem estar relacionadas negativamente com a formação e
o tempo de experiência. Logo esse achado reforça a necessidade de intensificar
medidas que minimizem erros e aumentem a segurança do paciente nas
capacitações em procedimentos de vacinação.
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5.Estratégias de comunicação com pacientes afásicos vítimas de acidente
vascular encefálico: revisão integrativa
5. Strategies of communication with patients aphasic accident victims of
vascular brain: integrative review
Diego Silveira Siqueira¹
Anne Brandolt Larré²
RESUMO
Objetivos: caracterizar a produção científica no período de 2008 a 2015 acerca das
evidências relacionadas às estratégias de comunicação com pacientes afásicos vítimas de
acidente vascular encefálico (AVE). Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa, com
busca nas bases de dados LILACS, SCIELO, IBECS, PUBMED, utilizando os descritores
acidente vascular cerebral, afasia, comunicação, equipe de enfermagem e relações
enfermeiro paciente. Os critérios de inclusão foram: artigos indexados nas referidas bases;
publicados em língua portuguesa e espanhola; disponíveis na íntegra. O levantamento
bibliográfico foi realizado no período de setembro a novembro de 2015. Foram
selecionados

10

artigos

que

atenderam

aos

critérios

de

inclusão.

Resultados:

identificaram-se inúmeras estratégias utilizadas pela equipe de enfermagem para a
comunicação com pacientes afásicos, dentre elas: comunicação verbal e não verbal,
incluindo alfabeto em papel, escrita, uso de figuras, manual de necessidades básicas
impresso e equipamentos eletrônicos. Conclusão: a equipe de enfermagem possui
fundamental importância no processo de comunicação de pacientes afásicos na
identificação de suas necessidades humanas.
DESCRITORES: Acidente vascular cerebral; Afasia; Comunicação; Equipe de enfermagem;
Relações enfermeiro paciente.

¹Enfermeiro, Mestrando em Ciências Médicas (PUCRS), Enfermeiro Assistencial da Internação Pediátrica do Hospital São Lucas
da PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: diegoplaneta@ibest.com.br.
² Farmacêutica, Doutorando em Ciências Médicas (PUCRS), Bolsista do Pós Graduação em Medicina e Ciências da Saúde da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Porto Alegre, RS, Brasil.
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ABSTRACT
Objectives: to characterize the scientific production from 2008 to 2015 about the
evidence related to communication strategies with patients aphasic stroke victims (AVE).
Methodology: this is an integrative review, with search in the databases LILACS, SciELO,
IBECS, PUBMED, having the following nortadora question: what are the communication
strategies used by nursing staff with TIENTS aphasic victims of stroke, using the keywords
stroke, aphasia, communication, nursing staff and patient nurse relations. Inclusion
criteria were: articles indexed in such databases; published in Portuguese and Spanish;
available in its entirety. The bibliographic survey was carried out from September to
November 2015. We selected 10 articles that met the inclusion criteria. Results: we
identified numerous strategies used by the nursing staff for communication with aphasic
patients, such as: verbal and non-verbal communication, including alphabet on paper,
writing, use of figures, basic needs Manual printed and electronic equipment. Conclusion:
The nursing staff is of fundamental importance in the communication process aphasic
patients in identifying their human needs.
DESCRIPTORS: Stroke; Aphasia; Communication; Nursing staff; Nurse patient relationships.

INTRODUÇÃO
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica com alta
incidência em adultos, constituindo importante problema de saúde pública na
realidade brasileira e uma das maiores causas de morbi-mortalidade no mundo.1
Dados resultantes do perfil epidemiológico estima-se que em 2015 o AVE atingirá
6,3 milhões de pessoas no mundo, com impacto expressivo nos custos em saúde 2.
A

doença

provoca

sequelas

cognitivas,

motoras,

emocionais

e

de

comunicação3, o que modifica suas atividades de vida diárias das pessoas por ela
acometidas, envolvendo incluindo seus familiares. Dentre essas limitações,
destacam- se a afasia, déficit de comunicação que afeta o uso e a compreensão da
linguagem4 que atinge de 21 a 38% dos pacientes que foram acometidos pelo AVE45.
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Muitas vezes relacionada à depressão, por influenciar negativamente as
atividades da vida diária e a independência, para a qual a comunicação é
fundamental. A comunicação terapêutica com pacientes afásicos é considerada um
elemento essencial no cuidado, estando associada aos resultados da assistência de
enfermagem prestada e influindo na relação entre profissionais, pacientes e
familiares6.
Os profissionais de saúde devem estar qualificados para a utilização desse
tipo de comunicação, que tem como objetivo o uso da habilidade e do
conhecimento próprios da área para ajudar a pessoa com limitações físicas
temporárias a se adaptar a uma nova fase da vida6.
Observam-se no estudo demonstra dificuldades dos profissionais de
enfermagem na execução do cuidado aos pacientes com afasia e a comunicação em
geral, desprovida de qualquer traço de empatia e não terapêutica. O uso de
estratégias de comunicação apropriadas é elemento essencial no cuidado, porque
promove segurança e satisfação7.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo revisão integrativa (RI) o qual permite a inclusão de
estudos com diferentes abordagens metodológicas (quantitativa e qualitativa) 8.
Os procedimentos metodológicos considerados essenciais para a construção
da RI são: a formulação da questão e dos objetivos da revisão; estabelecimento dos
critérios para seleção de artigos; categorização dos estudos; avaliação dos estudos
incluídos na RI; análise dos dados e apresentação dos resultados9.
Respeitando os referidos critérios foi elaborada a seguinte pergunta
norteadora da pesquisa: quais as estratégias de comunicação utilizadas pela equipe
de enfermagem com acidentes afásicos vítimas de AVE?
A busca na literatura se deu através do levantamento feito nas bases de
dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na
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biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Indice Bibliográfico
Español de Ciencias de La Salud (IBECS) e US National Library of Medicine National
Institutes of Health (PUBMED).
Foram priorizados estudos publicados entre os anos de 2008 e 2015. Esse
período foi selecionado, buscando-se utilizar publicações com dados mais recentes.
Para o cruzamento foram utilizados os seguintes descritores do DeCS
(Descritores

em

Ciências

da

Saúde):

acidente

vascular

cerebral,

afasia,

comunicação, equipe de enfermagem e relações enfermeiro paciente.

RESULTADOS
Foram identificados 206 estudos na base de dados LILACS, após uma análise
minuciosa, 02 se adequavam aos critérios de inclusão. Na base de dados IBECS
foram localizados 3450 estudos, 02 artigos obedeciam aos critérios de seleção e na
base de dados SCIELO foram encontrados 659 artigos, pré-selecionados 13, sendo
que destes, 8 encontrava-se concomitante nas outras bases de dados, por isso
foram selecionados e incluídos 04 artigos. Na Base de dados PUBMED foram
encontrados 164 selecionados 2 artigos respectivamente. Desta forma, a amostra
constituiu-se de 10 estudos nesta revisão integrativa (Figura 1).
Figura 1. Estudos incluídos na revisão integrativa, segundo autor, base de dados,
periódicos e ano de publicação.

Código Procedência
A01

Scielo

País
de
origem

Título

Autores

Periódico
(vol, nº, pág,
ano)

Brasil

Estratégias de
comunicação da
equipe de
enfermagem na
afasia decorrente de
acidente vascular

Souza, Regina
Cláudia Silva;
Arcuri, Edna
Apparecida Moura7

Rev Esc
Enferm USP;
48(2): 288-93,
2014.
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encefálico
A02

Scielo

Brasil

Perfil populacional
de pacientes com
distúrbios da
comunicação
humana decorrentes
de lesão cerebral,
assistidos em
hospital terciário

Talarico, Thais
Rodrigues; Venegas,
Mayra Jacuviske;
Ortiz, Karin Zazo10

Rev. CEFAC;
Mar-Abr;
13(2):330339, 2011.

A03

Scielo

Brasil

Qualidade de vida na
afasia: diferenças
entre afásicos
fluentes e não
fluentes usuários de
Comunicação
Suplementar e/ou
Alternativa

Bahia, Mariana
Mendes; Chun,
Regina Yu Shon11

Audiol
Commun
Res;19(4):3529, 2014.

A04

Scielo

Brasil

Eficácia da
fonoterapia em um
caso de afasia
expressiva
decorrente de
acidente vascular
encefálico

Kunst, Letícia
Regina; Oliveira,
Luciéle Dias; Costa,
Vanessa Pires;
Wiethan, Fernanda
Marafiga; Mota,
Helena Bolli12

Rev. CEFAC;
Nov-Dez;
15(6):17121717, 2013.

A05

Lilacs

Brasil

Atuação da
enfermagem no
autocuidado e
reabilitação
de pacientes que
sofreram Acidente
Vascular Encefálico

Lessmann, Juliana
Cristina; Conto,
Fernanda De;
Ramos, Greice;
Borenstein,
Míriam Susskind;
Meirelles, Betina
Homer Schlindwein13

Rev Bras
Enferm; janfev; 64(1):
198-202,
2011.

A06

Lilacs

Brasil

Caracterização do
cuidador familiar de
afásicos de uma
instituição na
cidade de Salvador
(BA)

Aragão, Elza Maria
da Silva; Nunes,
Rina Tereza
D’Angelo14

Rev Baiana de
Saúde
Pública;
33(4): 553560,
out./dez.
2009.
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A7

Ibecs

Brasil

A8

Ibecs

Brasil

A9

Pubmed

Brasil

A10

Pubmed

Brasil

Características de
Marketing Pessoal no
Trabalho de
Enfermeiros em
Hospital
Universitário:
Percepções de
Clientes.
Comunicação na
Unidade de
tratamento
Intensivo,
Importância e
Limites-Visão da
Enfermagem e
Familiares
Introdução da
Comunicação
Suplementar e
Alternativa na
Terapia com Afásicos
Acidente Vascular
Cerebral: o
conhecimento dos
Enfermeiros

Martinello, Daniela
Faustino Gonçalves;
Vaghetti, Helena
Heidtmann; Mendes,
Daniel Pinho; Terra,
Alessandra Chaves;
Almeida, Jéssica de
Cássia Marques15
Schneider, Ceci
Cristilde;
Bielemann,
Valquiria de Lourdes
Machado; Sousa,
Afra Suelene;
Quadros, Lenice de
Castro Muniz;
Kantorski, Luciane
de Prado16
Galli, Juliana
Ferreira Marcolino;
Oliveira, Jáima
Pinheiro;
Deliberato, Débora17
Santos, Fernanda
Lays Souza Góes;
Gonçalves, Gabriela
Menezes; Gols,
Cristiane Franca
Lisboa; et al.6

Rev de
Enfermagem
REUOL; 6(10):
2447-54,
Outubro 2012.

Rev Ciência
Cuidado
Saúde; 8(4):
531-539,
Out./ Dez.
2009.

Rev Soc Bras
Fonoaudiol;
14(3): 402-10,
2009.
Rev
Enfermagem
em Foco;
3(2): 58-61,
2012.

Figura 2. Análise das publicações em relação ao tipo de estudo, método de análise de
dados e principais achados das pesquisas.

Artigos

Tipo de estudo

Método de análise de dados

A1

Exploratório, Transversal,

Foram utilizadas a técnica de entrevista e a observação com

Quantitativo.

27 sujeitos, pela equipe de enfermagem de unidades
neurológicas do hospital geral.

A2

Retrospectivo

Foram analisados todos os prontuários dos pacientes
atendidos em 5 anos (2002 a 2006), no Núcleo de
Investigação e Intervenção Fonoaudiológica em
Neuropsicolinguística do Departamento de Fonoaudiologia
da (UFSP).
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Transversal, Prospectiva,

Coleta de dados realizada por meio de aplicação da escala

Quantitativa.

de Rankin modificada.

A4

Estudo de caso

Relato tipo observacional exploratório.

A5

Relato de experiência

Trata-se de um estudo de experiência de prática

A3

assistencial, realizada de maio a julho de 2006, com 15
indivíduos e seus familiares, em um centro de reabilitação
da região sul do Brasil.
A6

A7

Exploratório, Transversal,

Entrevistas com cuidadores, por meio de um roteiro com

Quantitativo.

perguntas objetivas elaboradas pelo pesquisador.

Estudo de Abordagem

Entrevistas Semiestruturadas.

Qualitativa, Descritiva e
Exploratória.
A8

Pesquisa Qualitativa

A9

Relato de Caso

Entrevistas Semiestruturadas e observação.
Uso de comunicação suplementaria e alternativa no diálogo
e o uso da leitura e escrita associado aos símbolos.

Estudo descritivo do tipo

A10

Utilizado questionário com 13 questões objetivas.

Coorte, Transversal.

DISCUSSÂO
Comunicação Verbal e Não Verbal
Quanto à comunicação verbal observou-se através do recurso do uso de
papel e caneta que essas foram as estratégias mais referidas pelos profissionais.
Mediante isso, a equipe deverá receber orientação quanto à relevância para
facilitar o processo do cuidado (profissional X paciente). Assim, exercem
importante papel na decodificação das mensagens recebidas durante o trabalho
desenvolvido. Muitas vezes, o paciente encontra-se em ambientes desconhecidos o
que favorece o aparecimento de diversos sentimentos, os quais acabam facilitando
a comunicação7-16.
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A comunicação não verbal, quando realizada não se utiliza de palavras,
dando maior ênfase à expressão comportamental. Essa comunicação também pode
ser realizada pelas habilidades profissionais15.
O transtorno de linguagem de maior prevalência nesse estudo foi a afasia, o
mesmo acometeu os pacientes com disartria relacionada à fala. O que sugere que a
relação existente entre o AVE e os distúrbios da comunicação (afasia e disartria),
foram mais citados pela equipe de fonoaudiologia, em questão. De acordo com a
literatura, há indicação de associação entre a efetividade da comunicação e o bemestar social e psicológico dos afásicos. Esses últimos apresentam uma quantidade
significativa de sintomas depressivos. Assim, acabam por dificultar suas atividades
de vida diárias10-11.
Em relação à eficácia da fonoterapia, em casos específicos de afasia
decorrentes de AVE, temos o comprometimento imediato da linguagem. O qual se
explica pela lesão do paciente, já que o hemisfério esquerdo é dominante no que
se refere ao desempenho das atividades de linguística. A fonoaudióloga deve estar
disponível para escutar e conhecer a demanda, uma vez que só então será capaz de
fornecer o atendimento necessário a esse paciente acometido 14.
Utilização de alfabeto em papel, escrita, de figuras, manual de necessidades
básicas impresso e equipamentos eletrônicos
Em relação à inserção dos cuidados realizados pela equipe de enfermagem,
os quais reforçam o autocuidado baseado nas necessidades básicas de cada
paciente, foram realizados durante sua assistência prestada de recursos e materiais
pontiagudos e de distintas texturas, através de estimulação visual e perceptiva,
incluindo jogos coloridos13.
Através de estudos que mencionam o uso de gestos, apontamento de figuras,
oralização e leitura do nome de figuras correspondentes, temos um cruzamento
entre diversas modalidades que possibilitam possíveis mudanças na linguagem17.
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CONCLUSÃO
Evidenciamos que a equipe de enfermagem possui fundamental importância
no processo de comunicação de pacientes afásicos na identificação de suas
necessidades humanas básicas, mas muitas vezes essa assistência é aplicada de
maneira informal, sem o mínimo de conhecimento apropriado dos profissionais e
sem esforços para chegar à comunicação mais adequada as necessidades durante o
atendimento.
Sendo assim, a utilização da comunicação verbal e não verbal como recurso
no atendimento ao paciente, auxilia na melhor assistência prestada. Além, de
configurar um quadro sugestivo e positivo referente à melhoria da qualidade de
vida desses pacientes com sequelas de AVE.
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6. Evolução histórica da sistematização da assistência em enfermagem no
Brasil
6. Historical evolution of assistance systematization in nursing in Brazil
Vanessa Belaver¹
Fatima Helena Cecchetto²

RESUMO
Objetivo: Relatar como se desenvolveu a história da enfermagem, passando pelos fatos
históricos que fizeram a diferença para a classe. E observar a melhora do processo de
enfermagem. Métodos: Estudo é de cunho exploratório e histórico, envolveu uma revisão
bibliográfica, que abrangeu livros e artigos científicos, que foram rastreados na base de
dados Scielo. Considerações finais: Atualmente no Brasil, cerca de 13 vocabulários foram
adotados e desenvolvidos. A sistematização da assistência de enfermagem contribui para o
crescimento e desenvolvimento do raciocínio clínico e crítico na enfermagem, gerando
autonomia técnica e aporte científico. Exigindo empenho e compromisso, e para isso
aconteça às instituições devem proporcionar subsídios, e autonomia ao enfermeiro que
estiver apto.
DESCRITORES: Diagnóstico de enfermagem; História da enfermagem; Enfermagem

1

Vanessa Belaver Enfermeira do Hospital do Círculo- Caxias do Sul/RS.
Fatima Helena Cecchetto Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde. Mestre em Medicina Tropical
da Universidade Federal de Goiás. Docente no Curso de Bacharelado de Enfermagem FÁTIMA.
Doutoranda em Ciências da Saúde do Instituto de Cardiologia. E-mail: fhcecchetto@gmail.com.
2

REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v. 2, n. 2, p. 55-64, jan./ 2016
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

55

Vanessa Belaver
Fátima Helena Cecchetto
6.EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM
ENFERMAGEM NO BRASIL

ABSTRACT
Objective: To describe how it developed the history of nursing , through the historical
facts that made the difference for the class. And observe the improvement of the nursing
process. Methods: A study is exploratory and historical nature , involved a literature
review, which covered books and scientific articles , which were screened in the Scielo
database. Final considerations: Currently in Brazil , about 13 vocabularies were adopted
and developed. The systematization of nursing care contributes to the growth and
development of clinical and critical thinking in nursing generating scientific knowledge
and technical autonomy . Requiring dedication and commitment , and for this to happen
the institutions should provide subsidies, and autonomy to the nurse who is fit.
DESCRIPTORS: Nursing diagnosis; History of nursing; Nursing

INTRODUÇÃO
A enfermagem está amparada pela Lei do Exercício Profissional, onde se
estabelece os limites entre as atividades privativas do profissional de enfermagem.
Sendo a Lei nº 7498/86, em seu artigo 8º, dispõe que ao enfermeiro incumbe a
participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de
saúde1, 2. Assim regulamentando o enfermeiro para realizar a prescrição de
enfermagem e a consulta de enfermagem. Vem de encontro às necessidades da
enfermagem em ter um dispositivo para orientar-se, e a como assumir seu papel,
de prestador de cuidados junto à equipe de enfermagem 3.
Nos primórdios da história da enfermagem essa era exercida por pessoas
consideradas de “má reputação”, sendo que quem praticava o cuidado eram
prostitutas, desempregados, rejeitados pela sociedade, que desprezava e tinha um
pensamento errôneo quanto ao cuidar4.
Foi então, quando surgiu Florence Nightingale que fora contra os princípios
de sua época, participando como voluntária na Guerra da Criméia em 1854, onde
consegui causar um impacto ao reorganizar ações da enfermagem para salvar
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vidas5. Promovendo um salto para a educação em enfermagem, foi Florence quem
criou a primeira escola de enfermagem, e a partir daí iniciando a Enfermagem
Moderna e os primeiros cursos de enfermagem, onde eram passados os
ensinamentos do que consideravam a boa enfermagem.
O cuidar humano é amplo e revela uma forma de expressão, relacionamento,
abrange uma atitude, um momento de atenção, que se resume em um ato de
responsabilidade e ocupação. O cuidar em enfermagem se articula com a qualidade
da atenção dispensada à saúde, que é o objetivo principal da profissão, sendo que
é ele quem norteia as ações e práticas fundamentais, visando à integralidade da
assistência de enfermagem6. A primeira manifestação da sistematização da
assistência de enfermagem foi registrada no início do século XX, com os primeiros
manuais de técnicas de enfermagem produzido nos Estados Unidos, neles eram
encontrados os procedimentos técnicos e materiais a serem utilizados. Foram
também implantadas as primeiras rotinas administrativas, e foi quando a
enfermagem começou a manifestar o seu espírito de organização.
Nessa época o trabalho era tido como funcional onde cada elemento da
equipe tinha sua tarefa a cumprir4.
Com o foco nas ações empregadas para melhorar a assistência de
enfermagem tem se buscado a padronização, um acordo sobre regras para atribuir
situações que são focos da prática da enfermagem, e que por meio delas os
profissionais da enfermagem possam reconhecer as necessidades de saúde do
cliente e desenvolver ações realmente efetivas para alcançar os resultados
almejados7, 9.
Esse estudo tem por objetivo através de uma revisão da literatura relatar
como se desenvolveu a história da enfermagem, passando pelos fatos históricos que
fizeram a diferença para a classe. Pretende discorrer sobre o processo de
enfermagem, seus progressos e suas variações, apontando as possíveis dificuldades
encontradas através do tempo para a implantação da sistematização da assistência
de enfermagem até os dias atuais.
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METODOLOGIA
O estudo é de cunho exploratório e histórico, envolveu uma revisão
bibliográfica, que objetiva proporcionar maior singularidade ao tema, visa
aprimorar e a desvendar historicamente como se procedeu a assistência de
enfermagem no Brasil, não deixando para trás a figura de Florence Nightingale
precursora da Enfermagem Moderna8.
A pesquisa abrangeu obras bibliográficas e artigos científicos, tendo como
finalidade construir conhecimento, sendo composta no período de julho a
novembro de 2010. Os dados bibliográficos foram coletados no mês de julho de
2010 e posteriormente foram realizadas diversas leituras e revisões bibliográficas.
Sendo assim, foram estabelecidos critérios para a realização do estudo. Os
critérios estabelecidos foram:


Artigos e livros que abrangessem, dentro do período pré-estabelecido, a

partir de1991 até bibliografias de 2010.


Os artigos deveriam estar direcionados a sistematização da assistência de

enfermagem e a história da Enfermagem;
Utilizando como descritores diagnóstico de enfermagem; história da enfermagem;

enfermagem, processo de enfermagem


Os artigos pesquisados foram rastreados no site Scielo.

Primeiro Ato Normativo na Enfermagem
Foi o marco para o início do ensino de enfermagem no Brasil, o Decreto
Federal 791, de 27 de setembro de 1890, justifica a criação da escola de
Enfermagem. Mais adiante no início do XX com a urbanização e crescimento dos
centros urbanos, vieram as doenças transmissíveis e a preocupação com a saúde,
sendo então, implantadas as políticas sanitaristas2, 4.
No Brasil o modelo implantado foi o sanitarista centralizado que teve forte
influência da estrutura norte-americana, a Fundação Rockfeller teve esse papel de
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implantar a Enfermagem Moderna no Brasil, através da enfermeira Ethel Parsons,
que criou o Serviço de Enfermeiras no Departamento Nacional de Saúde Pública
(DNSP), e como consequência a abertura da primeira Escola de Enfermagem, que
posteriormente passou a chamar-se de Escola Anna Nery, que iniciou seu
funcionamento em 19234.
Essa escola praticava os moldes de Florence Nighitingale, onde suas alunas
eram vistas como “boas enfermeiras”, moças de famílias nobres, de educação
qualificada, onde permeava o ideal de servir a todos, indistintamente,
identificadas após por enfermeiras de alto padrão4.
1950 A 1986
Na década de 50 a enfermagem começou a construir seus princípios
científicos, onde esses orientam as técnicas de enfermagem, introduzindo o
conceito em que a enfermagem vê o cuidar do paciente como um todo, avaliando
as necessidades básicas e o meio onde ele está inserido. Em 1955 é regulamentado
o Exercício Profissional da Enfermagem no Brasil pela Lei 2.604/55, que em 1986
foi atualizado e vigora até os dias atuais2, 4.
Essa lei atribui ao enfermeiro à administração e o ensino do pessoal auxiliar,
e que também delega a liderança da equipe. Assim surgiu a preocupação da
enfermagem em organizar a assistência do cuidado sob sua responsabilidade 2, 4.
Com esse pensamento surgiu em 1970, Wanda Horta, que empregou no Brasil
o processo de enfermagem baseado na Teoria da Motivação Humana de Maslow. O
processo de enfermagem é a coleta de dados para a sistematização do pensamento
e o raciocínio para evidenciar as necessidades humanas básicas afetadas por
problemas, esse método organiza o conhecimento e o cuidado despendido de forma
individualizada, personalizada e humanizada4, 9-11.
O enfermeiro tem o conhecimento cientifico das ciências básicas e está apto
para realizar o processo de enfermagem em todas as suas partes. Sendo dividido
em seis fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano de
assistência, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, evolução e
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prognóstico. Mas na maioria das entidades são utilizados apenas três etapas:
histórico de enfermagem, prescrição de enfermagem e evolução de enfermagem10,
11.

Taxonomias
A taxomonia North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), foi
empregada pela primeira vez em 1970, mas teve seu reconhecimento profissional
em 1980. Em 1989 foi publicada a Taxonomia I, em 1995 teve sua versão atualizada
e em 2000 ocorreu à publicação da Taxonomia II, posteriormente a cada dois anos é
atualizada12, 13.
A inserção do diagnóstico de enfermagem é considerada um elemento
fundamental para sistematizar o atendimento, apontando a causa e o problema,
favorece o entendimento clínico e norteia as decisões focalizando o cuidado para
indivíduos, família e comunidades. Os diagnósticos fazem ligação para a seleção de
intervenções e resultados esperados complementando assim a assistência de
enfermagem12, 14.
A classificação para as intervenções de enfermagem são encontradas no
Nursing Interventions Classification (NIC), descrevem os cuidados realizados pelo
enfermeiro, onde se relacionam a um ou mais diagnósticos para obtenção de
resultados, esses resultados são encontrados no Nursing Outcomes Classification
(NOC), representam um estado do paciente em determinado momento e que
possam melhorar ou piorar. Assim ocorre a fundamentação diagnóstica para a
tomada de decisão clínica correta14.
Classificação Internacional Para a Prática de Enfermagem – CIPE
A necessidade da organização de um novo sistema de classificação
internacional foi apresentada ao Conselho Internacional de Enfermagem em 1989,
mas somente em 1996 surgiu o CIPE. É um instrumento de informação para
descrever a prática de enfermagem, classifica os fenômenos, as ações e os
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resultados de enfermagem, tendo por objetivo unificar todos os sistemas de
classificação disponíveis15, 16.
Aperfeiçoa a tomada de decisão de forma rápida e dinâmica, é um sistema
visível, de forma que pesquisadores, educadores e gestores possam compartilhar
seus dados, identificando a contribuição da enfermagem no cuidado à saúde do
paciente15, 16.
Terminologia De Referência Em Enfermagem: Norma ISO 18104
Publicado em 2003 pelo comitê técnico TC 215 da ISO, essa norma criou um
modelo de terminologia de referência para o diagnóstico e ações de enfermagem.
Visa adaptar várias terminologias e classificações atualmente utilizadas para a
documentação de dados sobre pacientes. É um sistema computacional de
processamento, viabiliza pesquisas comparativas e análise de resultados 17.
Sistema Eletrônico De Enfermagem
Segundo a Constituição de 1988 atribui ao Ministério da Saúde à organização
do Sistema de Informação em Saúde, ele deve coordenar por meio participativo
uma Política de Informação e Informática em Saúde, eficiente e confiável para a
gestão, gerando conhecimento e controle social.

18

Esse sistema visa direcionar a

assistência do paciente, orientando para problemas médicos e para cuidados de
enfermagem a usuários de unidades clínicas.
O primeiro conceito sobre sistema de informação em enfermagem apareceu
em 1982 nos Estados Unidos, sendo um sistema automatizado para planejar,
fornecer, avaliar e documentar o cuidado prestado ao cliente, fonte de coleta de
dados para a instituição e controle de custos18, 19.
O prontuário eletrônico diminui o tempo gasto em documentar as
informações, aumentando assim, o tempo dos enfermeiros com o cuidado direto ao
paciente, oferece acesso seguro e rápido a toda equipe interdisciplinar, reduz a
margem de erros por manter a informação em tempo real e podendo ser acessado
em qualquer ponto do sistema. Os dados coletados tornam a enfermagem mais
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visível, orientam no processo de enfermagem e na tomada de decisão sobre o
melhor cuidado de enfermagem individualizado7, 18.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente no Brasil, cerca de 13 vocabulários foram adotados e
desenvolvidos, ressaltando que todos possibilitam a documentação de enfermagem
de acordo com as etapas do processo de enfermagem20.
A sistematização da assistência de enfermagem contribui para o crescimento
e desenvolvimento do raciocínio clínico e crítico na enfermagem, gerando
autonomia técnica e aporte cientifico. Ela gerencia, individualiza, uniformiza, dá
continuidade e avalia o cuidado prestado, direciona a caracterização de recursos
humanos e materiais. Pode-se dizer então que, a sistematização produz um
crescimento individual e coletivo, oferecendo informações para gerar indicadores
de custos e rendimentos, e áreas que possam ser aprimoradas10, 12, 20, 21.
A não realização do processo de enfermagem fragmenta o atendimento
individualizado, que deve ser focado na humanização. Muitas informações passam
despercebidas ou não são identificadas, prejudicando a realização da interpretação
e avaliação dos resultados, assim as intervenções acabam por ter falhas

22.

Considerando que o processo de enfermagem é de vital importância para o
crescimento e

visualização

da enfermagem, permitindo que ocorra uma

universalização da terminologia cientifica, formando uma base unificada para a
tomada de decisão sobre os cuidados despendidos ao cliente9.
A sistematização na enfermagem tem o papel de agente na comunicação,
busca o aprimoramento cientifico, proporciona a educação contínua da equipe de
enfermagem, é norteador das atividades exercidas pela equipe, diminuindo o
tempo gasto nos registros, é indicador de qualidade do atendimento e avalia o grau
de preparo da equipe21.
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Alguns fatores contribuem para que o processo de enfermagem não seja
realizado por completo ou então, fragmentado. Um importante obstáculo são as
instituições e o processo de trabalho dos profissionais vinculados, na sua maioria
ocorre à priorização da atenção médica individual e curativa. Na maioria das
instituições o enfermeiro realizava a função administrativa e a assistencial,
ocorrendo uma sobrecarga de trabalho, sem deixar esquecer o grande número de
pacientes para cada enfermeiro10, 21, 22.
É apontada a jornada dupla de muitos profissionais, em que o cansaço físico
e mental refletem na assistência. A inexperiência na utilização do processo de
enfermagem, a falta de atualização dos profissionais mais antigos e a dificuldade
de

adesão

as

mudanças

onde

o

enfermeiro

age

instintivamente,

não-

sistematizada10, 21, 22.
A documentação incompleta, deixando de ser registradas informações
importantes a respeito do paciente, e essas somente verbalizadas na passagem de
plantão. A falta de supervisão do enfermeiro sobre os funcionários na execução das
ações prescritas, e o despreparo dos técnicos de enfermagem que são à força de
trabalho10, 21, 22.
A sistematização da assistência de enfermagem deve ser estimulada e
aplicada ainda durante a graduação, e há a necessidade de programas de
atualização, capacitação, e treinamento para os profissionais que já estão a mais
tempo no campo de atuação. A sistematização exige empenho e compromisso, e
para isso acontecer as instituições devem proporcionar subsídios, autonomia ao
enfermeiro.
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