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1. RESUMO 

Introdução: As cirurgias cardíacas constituem-se como intervenções complexas que 

necessitam da atenção de profissionais preparados para atuar frente a potenciais 

intercorrências, sendo o período pós-operatório marcado pela instabilidade do quadro 

clínico do paciente. Para tanto, a equipe de enfermagem deverá reconhecer sinais de 

instabilidade hemodinâmica, afim de proporcionar rápida intervenção e prevenção, se 

possível. Dessa forma, surge a necessidade de delimitar os cuidados de enfermagem 

imprescindíveis em um pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca.  

Objetivo: Identificar as ações do enfermeiro no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

Metodologia: revisão de literatura que utilizou como pergunta norteadora: Quais os 

cuidados de enfermagem são necessários em unidade de pós-operatório de cirurgia 

cardíaca? Os artigos selecionados referiam-se aos anos de 2007 a 2017, nos idiomas 

inglês, português e espanhol, cujos textos estivessem disponíveis na íntegra nas 

referidas bases de dados. Foram excluídos artigos que fugissem da temática 

abordada, repetidos e cujo acesso necessitasse de pagamento. Desenvolvimento: 

Com o término das buscas, os artigos foram analisados pelo título e resumo, sendo 

tabulados conforme idioma, base de indexação, ano e assunto principal. Após a leitura 

na íntegra dos artigos, os autores irão comparar os achados com outros artigos 

presentes na literatura. Resultados preliminares: encontrou-se um total de 190 (100%) 

artigos cujos títulos e resumo encontram-se em fase de leitura, destes 102 (54%) 

encontravam-se indexados na Medline, 121 (64%) no idioma inglês. Até o momento 

os principais assuntos abordados nos estudos referiram-se a sistematização da 

assistência de enfermagem no pós-operatório, comunicação no pós-operatório, 

competências no pós-operatório e intervenções de enfermagem a familiares. 

2. INTRODUÇÃO 

As disfunções cardíacas são as principais causas de morte no mundo, sendo no Brasil 

a patologia com maior índice epidemiológico de mortalidade. As consequências 

destas disfunções, incluem a realização de procedimentos cirúrgicos, visando o 

tratamento ou correção do problema em potencial. As cirurgias cardíacas constituem-

se como intervenções complexas que necessitam da atenção de profissionais 

preparados para atuar frente a potenciais intercorrências1,2,3,4.O pós-operatório deste 

tipo de cirurgia, é marcado pela instabilidade do quadro clínico do paciente, sendo 

considerado um período de cuidado crítico, no qual a equipe de enfermagem deverá 

estar atenta e reconhecer sinais de instabilidade hemodinâmica, afim de proporcionar 



rápida intervenção e prevenção, se possível.2,3 Dessa forma, surge a necessidade de 

delimitar os cuidados de enfermagem imprescindíveis em um pós operatório imediato 

de cirurgia cardíaca, pensando na delimitação das competências assistenciais do 

enfermeiro e  constante aprimoramento e capacitação de sua equipe. 

3. OBJETIVOS 

Identificar as ações do enfermeiro no pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

4. METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura, que utilizou como 

pergunta norteadora: Quais os cuidados de enfermagem são necessários em unidade 

de pós-operatório de cirurgia cardíaca? 

Os artigos foram selecionados por meio de buscas nas bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Clínicas de Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), Índice Bibliográfico Español en 

Ciencias de la Salud (IBECS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), referente 

aos anos de 2007 a 2017, nos idiomas inglês, português e espanhol, cujos textos 

estivessem disponíveis na íntegra nas referidas bases de dados. Foram excluídos 

artigos que fugissem da temática abordada, repetidos e cujo acesso necessitasse de 

pagamento.  

Os descritores utilizados nesta pesquisa foram selecionados com a utilização dos 

Descritores em Ciências da Saúde da Bireme (Decs): Cuidados de Enfermagem, 

Cuidados Pós-Operatórios e Cirurgia Cardíaca, sendo este último o sinônimo em 

português do descritor Cirurgia Torácica, visando a delimitação das buscas.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o término das buscas, os artigos estão sendo inicialmente analisados pelo título 

e resumo, sendo nesta etapa descartados aqueles que não se enquadrem no tema 

estudado. Todos os artigos serão analisados de acordo com seu ano de publicação, 

base de dados de indexação, idioma e resultados parciais. Após esta etapa os autores 

iniciarão a leitura na íntegra dos artigos, visando sua completa analise e formação de 

categoriais. Findada esta etapa, será iniciada a discussão e comparação dos 

resultados encontrados com outros achados na literatura, visando sua consolidação. 

Os resultados finais serão então apresentados por meio de tabelas e quadros, 

considerando-se valores quantitativos.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Encontrou-se um total de 190 (100%) artigos cujos títulos e resumo encontram-se em 

fase de leitura, destes 102 (54%) encontravam-se indexados na Medline, 121 (64%) 

no idioma inglês. Até o momento os principais assuntos abordados nos estudos 

referiram-se a sistematização da assistência de enfermagem no pós-operatório, 

comunicação no pós-operatório, competências no pós-operatório e intervenções de 

enfermagem a familiares. 

Os autores encontram-se agora finalizando as leituras dos títulos e resumos, visando 

a formação da amostra final, para posteriormente proceder a leitura na íntegra dos 

estudos e consequentemente iniciar novas analises que possibilitarão a formação ou 

aprimoramento das categorias até aqui constituídas.  

7. FONTES CONSULTADAS 

1. Barretta JC; Auda JM; Barancelli MDC; et al. Pós-operatório em cirurgia 

cardíaca: refletindo sobre o cuidado de enfermagem. Rev Fund Care Online. 2017 

jan/mar; 9(1):259-264. Acesso em: 13/06/2018  Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/312257816_Posoperatorio_em_cirurgia_ca

rdiaca_refletindo_sobre_o_cuidado_de_enfermagem_Postoperative_in_cardiac_surg

ery_reflecting_about_nursing_care 

2. Duarte SCM; Stipp MAC; Mesquita MGR; Silva MM. O cuidado de enfermagem 

no pós-operatório de cirurgia cardíaca: um estudo de caso. Escola Anna Nery Revista 

de Enfermagem, vol. 16, núm. 4, octubre-diciembre, 2012, pp. 657-665 Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Acesso em: 13/06/2018  

Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n4/03.pdf 

3. Viegas GL; Corrêa APA; Souza ADZ; Gil ES; Porto SG; Wegner W; Pai DD; Tavares 

JP. Semana de Enfermagem (28.:2017: Porto Alegre, RS). Enfermagem e suas 

dimensões: a gestão do cuidado e o impacto na saúde; anais; [recurso eletrônico]. 

Porto Alegre: HCPA, 2017.1 CD-ROM. Acesso em: 13/06/2018. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/10183/165744 

4. Soares GMT; Ferreira DCS; Gonçalves MPC, Alves TGS, David FL, Henriques 

KMC, Riani LR. Soares, et al. Complicações em Cirurgias Cardíacas Rev Bras Cardiol. 

2011;24(3):139-146 maio/junho.  Acesso em: 13/06/2018, Disponível em:  

http://sociedades.cardiol.br/socerj/revista/2011_03/a_2011_v24_n03_01prevalencia.

pdf 

http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n4/03.pdf
http://hdl.handle.net/10183/165744

