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PIVOTO, Flávia Lamberti. Proposta de Processo de Enfermagem em Unidade de Tratamento
Intensivo Pós-Operatória Cardiológica. 2008. 116 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
- Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande, Rio
Grande.
Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório e descritivo, com seu trajeto
metodológico ancorado na metodologia convergente-assistencial, que objetivou elaborar em
conjunto com as enfermeiras da Unidade Pós-Operatória Cardiológica de Tratamento
Intensivo, uma proposta de Processo de Enfermagem aos pacientes em pós-operatória de
cirurgia cardíaca. A proposta contempla as etapas de: histórico, diagnóstico, prescrição e
evolução de enfermagem, e foi validada em cinco encontros que utilizaram a técnica de grupo
de convergência, do qual participaram cinco enfermeiras envolvidas na assistência prestada na
Unidade. Vale ressaltar que todas as questões éticas foram respeitadas no desenvolvimento do
estudo. A primeira fase da proposta, incorporou o instrumento de coleta de dados para o
histórico de enfermagem já elaborado na unidade, que foi utilizado como fonte dos dados que
embasaram as etapas subseqüentes. Juntamente com as evoluções de enfermagem, contidas
nos prontuários dos pacientes, as anotações do livro de ocorrências de enfermagem, nos quais
se realizou pesquisa documental para levantamento de dados relevantes, que foram
distribuídos em seis grupos conforme o dia de pós-operatório a que correspondiam os
registros dos pacientes investigados e organizados em tabelas contendo a freqüência com que
cada dado foi evidenciado em relação ao número de pacientes pesquisados. Consultou-se os
registros referentes à 20 pacientes submetidos a cirurgias num intervalo de 30 dias. Os dados
relevantes evidenciados passaram a constituir ou embasaram o estabelecimento das
características definidoras e fatores relacionados dos enunciados diagnósticos. Estabeleceu-se
15 enunciados diagnósticos para o período pós-operatório de cirurgias cardíacas, baseados na
taxonomia II da NANDA. Para tanto, foram planejadas prescrições de enfermagem correlatas,
apoiadas na experiência profissional das participantes, bem como na literatura da área,
visando a satisfazer as necessidades identificadas. Com o intuito de operacionalizar e agilizar
a elaboração da prescrição de enfermagem, elaborou-se quatro modelos de prescrições com
base nas prescrições correlatas aos diagnósticos e nos grupos de dados relevantes segundo o
dia de pós-operatório. O primeiro modelo corresponde ao período pós-operatório imediato; o
segundo, ao primeiro dia de internação; o terceiro ao segundo dia, e, o quarto modelo, do
terceiro dia em diante. Surgiram, respectivamente, 37, 27, 25 e 19 intervenções de
enfermagem adequadas às necessidades de cada período, sendo permitido o acréscimo ou a
retirada de intervenções de acordo com a necessidade. A última etapa incorporou a
metodologia de desenvolvimento da evolução de enfermagem da unidade de estudo, sendo
desenvolvida diariamente, na transferência e/ ou óbito do paciente. A proposta desenvolvida
parece retratar as necessidades de assistência de enfermagem ao paciente em pós-operatório
de cirurgia cardíaca. Além de, viabilizar a demonstração e o registro de forma sistematizada e
organizada das ações de enfermagem. A adoção de um método científico específico de
organização, planejamento e execução das atividades de enfermagem com a implementação
do Processo de Enfermagem na prática profissional representam estratégias à delimitação dos
fazeres e saberes da enfermagem, à visibilidade e reconhecimento do trabalho realizado e à
maior valorização profissional.
Enfermagem. Processos de Enfermagem. Papel do Profissional de Enfermagem.
Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos. Cuidados Pós-Operatórios.
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PIVOTO, Flávia Lamberti. Nursery Process proposal in the Unit of Intensive Treatement for
the pos-operatory period after a heart surgery. 2008. 116 Pg. Dissertation (Masters in
Nursery) - Nursery Pos-graduation Program, Universidade Federal do Rio Grande, Rio
Grande.
This is a qualitative, exploratory and descriptive study which is based on the convergentassistance methodology that aimed to elaborate a Nursery Process proposal to patients who
are in the pos-operatory period after they did a heart surgery. This proposal was elaborate
with the nursery team of the Pos-operatory Cardiologic of Intensive Treatment Unit. The steps
that follow were contemplated by the proposal: diagnoses, prescription and nursery evolution.
The proposal was validated in five meetings that used the convergence group technique in
which five nurses who attend in the Unit have participated. Every single ethical question was
respected in the study developing. The proposal’s first stage used the data collect tool for the
nursery historical made in the Unit that was used as the source of data that was in the
subsequent steps. Together with the nursery evolutions in the patients’ records, there were the
nursery occurrence book notes which were used to do a documental research to collect
relevant data. The data was distributed among six groups according to the pos-operatory day
that the patients’ registrations corresponded to. The patients were investigated and organized
in tables that had the frequency of each data was discovered in relation to the number of
interviewed patients. We researched in registrations referred to 20 patients submitted to 30
days interval surgeries. The presented relevant data constitute the definer characteristics
establishment and the diagnoses related factors. The study established 15 diagnoses based on
taxonomy II of NANDA for the pos-operatory period of heart surgery. For that, correlated
nursery prescriptions were planned based on the participants’ professional experience and on
the literature as well, aiming to satisfy the identified needs. Aiming to operate and make the
nursery prescription elaboration faster, four prescription models were elaborated based on the
prescriptions correlated to the diagnoses and in the relevant data groups according to the posoperatory day. The first model corresponds to the immediately pos-operatory period; the
second corresponds to the first day of admission; the third corresponds to the second day and
the fourth model corresponds to the third day on. 37, 27, 25 and 19 interventions respectively
came out. These were nursery interventions appropriated to the each period needs. The rising
or decreases of interventions are allowed according to the need. The last step used the nursery
evolution developing methodology of the study Unit. This methodology is daily developed in
the patient’s transference or death. The developed proposal seems to show the needs of the
nursery assistance to patients who are in the pos-operatory period. Besides, it makes possible
the nursery actions’ demonstration and registration in a systematized and organized way.
Adopting a specific scientific method to organize, plan and do the nursery activities together
with the implementation of the Nursery Process on the professional practice represent
strategies to the Nursery responsibilities and knowledge delimitation, to the visibility, the
done work recognition and to a higher professional valorization.
Key words: Nursery. Nursery processes. Nursery professional role. Cardiac Surgical
Procedures. Postoperative care.

RESUMEN
PIVOTO, Flávia Lamberti. Propuesta de Proceso de Enfermería en Unidad Pos operatoria
Cardiológica de Tratamiento Intensivo. 2008. 116 f. Disertación (Maestría en Enfermería) Programa de Postgrado en Enfermería, Universidad Federal del Río Grande, Río Grande.
Se trata de un estudio cualitativo de cuño exploratorio y descriptivo, con su trayecto
metodológico anclado en la metodología convergente-asistencial, que objetiva elaborar en
conjunto con las enfermeras de la Unidad Pos operatoria Cardiológica de Tratamiento
Intensivo, una propuesta de Proceso de Enfermería a los pacientes en pos operatoria de cirugía
cardiaca. La propuesta contempla las etapas de: histórico, diagnóstico, prescripción y
evolución de enfermería, y fue validado en cinco encuentros en que se utilizó la técnica de
grupo de convergencia, donde participaron cinco enfermeras envueltas en la asistencia
prestada en la Unidad. Vale decir que todas las cuestiones éticas fueron respetadas en el
desarrollo del estudio. La primera fase de la propuesta, incorporó el instrumento de coleta de
datos para el histórico de enfermería ya elaborado en la unidad, que fue utilizado como fuente
de los datos que basaran las etapas subsiguientes. Juntamente con las evoluciones de
enfermería, contenidas en los prontuarios de los pacientes, las anotaciones del libro de
ocurrencias de enfermería, en los cuales se realizó pesquisa documental para levantamiento de
datos relevantes, que fueron distribuidos en seis grupos conforme el día de pos operatorio a
que correspondían los registros de los pacientes investigados y organizados en tablas
conteniendo la frecuencia en la cual cada dato fue evidenciado en relación al número de
pacientes pesquisados. Fue hecha una consulta en los registros referentes a los 20 pacientes
sometidos a cirugías en un intervalo de 30 días. Los datos relevantes evidenciados pasaron a
constituir o basaran el establecimiento de las características definidoras y factores
relacionados de los enunciados diagnósticos. Se estableció 15 enunciados diagnósticos para el
período pos operatorio de cirugías cardiacas, basados en la taxonomía II de la NANDA. Para
eso, fueron planeadas prescripciones de enfermería correlativas, apoyadas en la experiencia
profesional de las participantes, bien como en la literatura del área, visando a satisfacer a las
necesidades identificadas. Con el intuito de operar y agilizar la elaboración de la prescripción
de enfermería, se elaboró cuatro modelos de prescripciones con base en las prescripciones
correlativas a los diagnósticos y en los grupos de datos relevantes segundo el día de pos
operatorio. El primero modelo, corresponde al periodo pos operatorio inmediato; el segundo,
al primero día de internación; el tercero al según día, y, el cuarto modelo, del tercero día
enfrente. Surgieron, respectivamente, 37, 27, 25 y 19 intervenciones de enfermería adecuadas
a las necesidades de cada periodo, sendo permitido añadir o retirar intervenciones de acuerdo
con la necesidad. La última etapa incorporó la metodología de desarrollo de la evolución de
enfermería de la Unidad de estudio, sendo desarrollada diariamente, en la trasferencia y/ o
óbito del paciente. La propuesta desarrollada parece retratar las necesidades de asistencia de
enfermería al paciente en pos operatorio de cirugía cardiaca. Además, promover la
demostración y el registro de forma sistematizada y organizada de las acciones de enfermería.
El adopción de un método científico específico de organización, planeamiento y ejecución de
las actividades de enfermería con la implementación del Proceso de Enfermería en la práctica
profesional representan estrategias a la delimitación de los “haceres” y “saberes” de la
enfermería, a la visibilidad e reconocimiento del trabajo realizado y a una mayor valoración
profesional.
Descriptores: Enfermería. Procesos de Enfermería. Papel del Profesional de Enfermería.
Procedimientos Quirúrgicos Cardíacos. Cuidados Postoperatorios.
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