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RESUMO
O objetivo desse estudo é mostrar os cuidados do enfermeiro na prevenção de complicações pós-operatórias cardíacas.
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, com delineamento transversal, descritivo e exploratório. Pretende-se
realizar a observação do trabalho do enfermeiro na clínica cirúrgica na prevenção de complicações pós-operatórias e
posterior entrevista dos profissionais seguindo roteiro semi-estruturado elaborado para esse fim. Espera-se com essa
pesquisa  qualificar  os  cuidados  de  enfermagem  voltados  para  o  paciente  no  pós-operatório,  buscando  a  sua
recuperação sem nenhuma intercorrência.
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1 INTRODUÇÃO

A  cirurgia  cardíaca  é  um  procedimento  complexo  que  tem  importantes  repercussões
orgânicas,  alterando de diversas formas os mecanismos fisiológicos dos doentes,  levando a um
estado  crítico  pós-operatório  que  implica  a  necessidade  de  cuidados  intensivos  a  fim  de  se
estabelecer uma boa recuperação dos pacientes (TANIGUCHI; SOUZA; MARTINS; 2007; BARLEM;
SAADI; ZIMERMAN; 2001). 

Dessa forma, toda complicação cirúrgica constitui um acontecimento marcante. A maioria dos
cirurgiões nunca relembra os pacientes que terminam bem e jamais esquece os que evoluem sob o
estigma de uma complicação. Nesta, há sensação de perda perante o operado e a de fracasso ao
cirurgião (STRACIERI; 2008). 

Segundo STRACIERI (2008) em relação ao fator tempo, as complicações são divididas em
imediatas,  mediatas  ou  tardias.  São  imediatas  ou  precoces  as  complicações  que  surgem  nas
primeiras 24 horas, mediatas até o sétimo dia e tardias as que acontecem depois da retirada de
pontos  e  de  alta  hospitalar  definitiva.  E  quanto  aos  sistemas  orgânicos  básicos,  passíveis  de
descompensação no período pós-operatório,  as complicações surgem nos sistemas: respiratório,
cardiovascular, urinário, digestório e hepatobiliar. 

Atualmente se observa mudança em relação ao perfil  de pacientes submetidos à cirurgia
cardíaca devido à melhora dos procedimentos diagnósticos e ao aperfeiçoamento do tratamento
clínico. Ocorre, então, consequente aumento do período de espera até ser indicado o procedimento
cirúrgico.  A  cirurgia  de  revascularização  do  miocárdio,  por  exemplo,  está  sendo  indicada  mais
tardiamente, e em pacientes com lesões mais graves, com comorbidades (diabetes, hipertensão
arterial,  nefropatia)  e  idosos,  o  que  resulta  em  maior  número  de  situações  de  risco,  como
necessidade de novas cirurgias. Assim, diversos fatores se incorporaram à avaliação pré e pós-
operatória de pacientes que podem evoluir  com complicações após cirurgia cardíaca  (SOARES;
FERREIRA; GONÇALVES; et al, 2011). 

A  cirurgia  cardíaca  é  um  procedimento  complexo  que  tem  importantes  repercussões
orgânicas,  alterando de diversas formas os mecanismos fisiológicos dos doentes,  levando a um
estado  crítico  pós-operatório  que  implica  a  necessidade  de  cuidados  intensivos  a  fim  de  se
estabelecer uma boa recuperação dos pacientes. A despeito desses cuidados, podem se iniciar no
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período pós-operatório afecções de difícil controle, das quais podem surgir sequelas graves ou até o
óbito do paciente. 

Nesse sentido, o Enfermeiro tem um papel fundamental na prevenção de complicações pós-
operatórias em cirurgias cardíacas, pois realizam os cuidados para que os pacientes se recuperem
de forma esperada e com isso melhoraram sua qualidade de vida.

Segundo Soares et al (2011) os principais fatores de risco para o surgimento de alterações
orgânicas no período pós-operatório de cirurgias cardíacas se associam a: idade do paciente, sexo,
história médica prévia (doenças de base existentes), tipo de medicação utilizada no pré-operatório e
fatores de risco intraoperatório (tipo de cirurgia, tempo de permanência em circulação extracorpórea,
tempo de permanência em internação e uso de medicação específica). 

Segundo  os  mesmos  autores,  as  cirurgias  cardíacas  apresentam  algumas  complicações
típicas, sendo algumas mais prevalentes do que outras. Complicações cardíacas (infarto agudo do
miocárdio  e  insuficiência  cardíaca  congestiva),  hipertensão  arterial  pulmonar,  doenças
cerebrovasculares, complicações neurológicas, infecciosas e renais são frequentes. Dentre essas
últimas,  observa-se maior prevalência de disfunção renal,  com evolução para insuficiência renal
aguda (IRA) em torno de 7% a 30%5. A IRA permanece com alta incidência, porém sua etiologia
permanece obscura devido à sua complexidade e por decorrer de integração multifatorial. Acredita-
se que fatores genéticos, doença renal oculta prévia devido à aterosclerose, diabetes ou hipertensão
arterial sistêmica podem se acentuar no pós-operatório1,6-8. Além disso, a baixa perfusão renal, a
hipotensão arterial e a queda do débito cardíaco podem ser fatores que aceleram a disfunção renal.
Apesar de todo o aperfeiçoamento técnico, processos infecciosos têm alta incidência, sendo esses
uma das maiores causas de morbidade e mortalidade em pacientes cirúrgicos. 

Ao surgirem alterações no pós-operatório, estas devem ser identificadas e corrigidas o mais
brevemente  possível,  a  fim  de  garantir  o  sucesso  do  ato  cirúrgico.  Os  esforços  precisam  ser
contínuos para garantir  os bons resultados da cirurgia  cardíaca e a vida do paciente.  Assim, o
objetivo  deste  trabalho  é  identificar  a  maneira  como se apresentam as principais  complicações
tardias no período pós-operatório de cirurgia cardíaca e as ações de enfermagem para prevenir e
tratar tais complicações.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de  uma  pesquisa  de  caráter  quanti-qualitativo,  com  delineamento  transversal,
descritivo e exploratório. A pesquisa quantitativa é um método que pode se apropriar da análise
estatística para interpretação dos dados obtidos (FIGUEIREDO, 2004). Os passos envolvidos no
estudo  quantitativo  são  relativamente  padronizados  e  o  pesquisador  evolui  de  maneira  linear,
partindo da colocação da questão até a sua resposta (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Enquanto
que  a  pesquisa  de  natureza  qualitativa  propõe  um  conjunto  de  técnicas  que  permitem  que  o
pesquisador penetre numa realidade revelando suas formas escondidas ou dissimuladas, além do
aprofundamento nas questões subjetivas dos fatos,  de maneira a não generalizar os resultados
(VÍCTORA, 2011).

A pesquisa descritivo-exploratória objetiva descrever um determinado fenômeno e pode ser
utilizada  tanto  para  abordagens  quantitativas,  quanto  para  qualitativas,  assim  como  para
acumulação de informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação participante
(MARCONI; LAKATOS, 2006). Nesse tipo de pesquisa, primeiramente é realizada uma aproximação
do tema, a fim de criar maior familiaridade com o fenômeno/processo, o que é caracterizado como
exploração.  Após,  é  realizado  um  arrolamento  das  características  que  compõem  o
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fenômeno/processo,  geralmente  desenvolvido  por  meio  de  levantamentos  e  observações
sistemáticas, o que caracteriza a descrição (SANTOS, 2003). 

O estudo será realizado em três Unidades Básicas de Saúde de um município de médio porte
da região noroeste do estado do Paraná, no sul do Brasil. A cidade possui área total de 487,7 km 2 e
tem população de 357.077 habitantes, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2010), além de ser sede da 15º Regional de Saúde do Estado do Paraná. 

A coleta de dados será realizada entre  julho a agosto de 2017, seguindo-se duas etapas de
execução. Num primeiro momento, será levantada junto a SMS a relação de todos os procedimentos
cirúrgicos cardíacos realizados em 2016. A segunda etapa privilegiará a busca dos profissionais
envolvidos com a assistência dos pacientes submetidos às cirurgias, realizando entrevista orientada
por roteiro semi-estruturado, elaborado para esse fim, com os profissionais que aceitarem participar
da pesquisa voluntariamente assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

As informações coletadas serão analisadas pela técnica de análise de conteúdo, modalidade
temática de Minayo, que compreende a três momentos: a pré-análise - a organização do material
existente  para  análise  que  pode  ser  flexível;  a  exploração  do  material  -  identificação  da
comunicação, momento em que surge a categorização; e o tratamento dos resultados, a inferência e
a interpretação - que resulta em inferências e interpretação de todos os depoimentos (MINAYO,
2012).
Após elaboração do projeto de pesquisa, o mesmo será encaminhado a Assessoria de Formação e
Capacitação Permanente dos Trabalhadores de Saúde (CECAPS) do município em questão para
liberação do local de estudo. Mediante autorização do local, o projeto será encaminhado ao Comitê
de Ética e Pesquisa (CEP) do Unicesumar para apreciação e aprovação atendendo  os preceitos
éticos, fixadas pela Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) com parecer n° 500.380 de 09 de dezembro de 2013 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE,
2012). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se  com  esse  trabalho,  sensibilizar  os  profissionais  de  enfermagem  quanto  à
importância dos cuidados com o paciente em pós-operatório tardio, pois nesse momento, o paciente
e  a  família  podem entender  que  o  período  de  risco  relacionado  à  cirurgia  já  passou  e  adotar
comportamentos de risco frente à recuperação pós-operatória. Ademais, mesmo no período tardio,
se  fazem  necessários  cuidados  específicos  da  enfermagem  buscando  garantir  a  recuperação
desses pacientes.
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