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RESUMO 

Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, 

de modo que as intervenções cirúrgicas frequentemente estão inseridas no contexto 

do tratamento de pacientes com essas patologias. Assim, essa realidade requer que 

o enfermeiro possua os conhecimentos necessários para prestar assistência de 

qualidade e voltadas as necessidades relacionadas ao paciente que foi submetido a 

procedimento cirúrgico cardíaco. Objetivo: identificar os cuidados intensivos de 

enfermagem para pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca Método: revisão 

de literatura narrativa nas bases de dados LILACS, BDENF, SciELO e MEDLINE.  

Desenvolvimento: A busca foi realizada a partir dos descritores: assistência de 

enfermagem, cuidados pós-operatórios, período pós-operatório, cirurgia cardíaca, 

cirurgia torácica e Unidade de Terapia Intensiva.  Após aplicação dos critérios de 

exclusão, foram incluídos na análise 12 artigos que corresponderam aos critérios.   

Resultados preliminares: Os dados mostraram uma enfermagem preocupada com 

o cuidado técnico à beira do leito, monitorização hemodinâmica invasiva com o uso 

de cateter de artéria pulmonar, e demais procedimentos hierárquicos específicos ao 

controle hemodinâmico.  

INTRODUÇAO 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil ¹e modo 

que as intervenções cirúrgicas frequentemente estão inseridas no contexto do 

tratamento de pacientes com essas patologias.  

A cirurgia cardíaca é considerada um procedimento de grande porte, ganhando 

ainda maior enfoque por causa da utilização de Circulação Extracorpórea (CEC) em 

muitos casos 2,3,4. Quanto maior o tempo de exposição à CEC, maiores os agravos, 

como arritmias, isquemias e alterações dos níveis pressóricos no Pós-Operatório 

(PO)2.Além disso, requer uma grande demanda de cuidados do enfermeiro5, sendo a 

monitorização hemodinâmica invasiva de grande importância nesse contexto.  

O enfermeiro precisa estar preparado teoricamente e tecnicamente para atuar          

nas intercorrências que podem acometer o paciente em PO de cirurgia cardíaca ,          

como arritmias e isquemias, elevação da pressão arterial e desequilíbrio dos           

sistemas orgânicos8. Além disso, a equipe de enfermagem deve proporcionar          

conforto ao paciente, provendo o alívio da dor e sendo solidário às suas queixas e               

necessidades. 



É preciso que o enfermeiro, ao lidar com pacientes que realizaram 

procedimentos cirúrgicos cardiovasculares, esteja ciente de seu papel de 

responsabilidade frente à recuperação do paciente. Para isso, deve executar ações 

de forma humanizada, integralizada, evitando o mecanicismo7. 

METODO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão de literatura narrativa. 

Para tanto, foi realizada pesquisa nas bases de dados indexadas à da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS): Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE).  

Os critérios de inclusão utilizados foram textos disponíveis na íntegra,          

relacionados ao tema de pesquisa e com data de publicação entre os anos de 2014 a 

2019. Os critérios de exclusão foram textos duplicados e não relacionados ao tema.  

DESENVOLVIMENTO 

A busca foi realizada com os seguintes descritores: “assistência de 

enfermagem”, “cuidados pós-operatórios OR período pós-operatório”, “cirurgia 

cardíaca OR cirurgia torácica”, “Unidade de Terapia Intensiva. Encontrados 62 artigos, 

após leitura foram incluídos na análise 12 artigos que corresponderam aos critérios 

de inclusão.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados mostraram uma enfermagem preocupada com o cuidado técnico à 

beira do leito, monitorização hemodinâmica invasiva com o uso de cateter de artéria 

pulmonar, e demais procedimentos hierárquicos específicos ao controle 

hemodinâmico.  

Em vistas à criticidade do paciente no PO de cirurgia cardíaca, o cuidado 

prestado pela equipe multiprofissional de enfermagem deve objetivar minimizar 

complicações, manter o equilíbrio dos sistemas orgânicos, desconforto e a realização 

adequada de um plano de alta e orientações.  
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